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;fарницька районна в Micтi Киевl
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дЕпутАт
киtвськоi MIcbKoi рАди чпI сюIIикАннrI
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕНIIЯ
в порядку ч. l ст. 13 Закопу YKpai.HH(Про статус деtrутатiв мiсйвих ралr,
щодо термiнового вrкпття заходiв по

налдгодженню роботш басейна
гiмназii ,<<Кпi'всь ка ýсь>

Ns

В.о. zоловu rЩарнuцьKoi районпoi
у м. Кцевi ЙepclcaBъoi аОмiнiсtпрацii

в.Б.
0266l), л. KulB, в!л. Кочruця, l t

Шановнuй Васчлю Борuсовччу !

d4//н

,що мене, як до депутата Киiъськоi мiськоi ради, надходять чисельнiзвернення вiд батькiв учнiв гiмназii <киiвська Русь> щодо необхiлнос,гiвирiшення проблем з функцiонув**" Оч."trу.
Батьки скаржаться, що проблеми 

"r""*u-ru постiйно, маютьсистемний характер та по-цягають у настчпнопfч:l. !уже частi збоТ, перебоi,Ъоло**", 
""ъ.пiдок 

чого басейн не працюста заняття з дiтьми не проводяться.
2. Вiдсутнiсть якiсного *o*rгpon o за piBHeM хлору У ВоДi (батьки

стверджуютЬ, що в минулому роцi районним управлiнням освiти бувпридбаний с1..rасний ,е""ер за з2000 ф"""r", ;тй ;i, незастосовуеться та його нiколи HixTo не бачив, а тестер, який бувпридбаний самими батьками, алмiнiстрацiя гiмназii 
'runo* 

".застосовуе з невiдомих причин).
3. ГIпановi перевiрки .ru*y "од" в чашi басейну фахiвчями
_ Держспоживслужби".проЪод"rr.".
4, ЩокуменТи, якi пiдтверйу-r' якiсть та безпеку хiмiчних реактивiв,якi застосовуються для хлоруваIrюI, в гiмназiТ вiдсутнi.



5. Вимагання незаконноi сплати у розмiрi 950 гривень, хоча заняття
мають бути безкоштовними.

Така сиryацiя е неприпустимою та такою, що мае бути TepMiHoBo
вирiшена.

Керуючись вимогами статей 1l, 13 та 15 Закону УкраТни <Про статус
лепутатiв мiсцевих рад) прошу Вас перевiрити викладенi факти та вжити
вiдповiднi TepMiHoBi заходи реаryвання.

Про результати розгляду цього депутатського звернення прошу
повiдомити мене за адресою громадськоi приймальнi (02095, м. Киiв, вул.
Княжий Затон, 16-.Щ) у строки, передбаченi п.2 ст. 13 Закону Украiни <Про
статус депутатlв мlсцевих рад).

З поваzою,
В.В.Гончаров
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