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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо передбачення коштів при коригуванні 
бюджету міста Києва та Програми економічного 
і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 
роки для комунального мистецького навчального 
закладу Печерського району м. Києва «Дитяча 
музична школа № 4 ім. Д.Д.Шостаковича»  
 

Шановний Володимире Михайловичу! 

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення. 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулось керівництво 
комунального мистецького навчального закладу Печерського району м. Києва 
«Дитяча музична школа № 4 ім. Д.Д.Шостаковича» з наступним питанням. 

Будівля, в якій розміщений комунальний мистецький навчальний заклад 
Печерського району м. Києва «Дитяча музична школа № 4 ім. Д.Д.Шостаковича» 
перебуває у вкрай незадовільному стані та потребує проведення наступних робіт: 
укріплення фундаменту, поновлення дренажної системи та проведення 
капітального ремонту.  

На даний час районними службами виконані роботи по обстеженню 
фундаменту, проведено експертизи ґрунтів навколо будівлі та розроблена 
проектна документація.  

Для проведення вищезазначених ремонтних робіт є необхідним виділення 
коштів у сумі 5 600 000,00 грн. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний Володимире 
Михайловичу, при коригуванні бюджету міста Києва та Програми економічного 



і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки передбачити кошти на 
проведення капітального ремонту комунального мистецького навчального 
закладу Печерського району м. Києва «Дитяча музична школа № 4 
ім. Д.Д.Шостаковича» в сумі 5 600 000,00 грн. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене 
за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін, передбачений частиною 
другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 
частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 
Додатки: 

1. Фотокопія стану помешкань комунального мистецького навчального 
закладу Печерського району м. Києва «Дитяча музична школа № 4 
ім. Д.Д.Шостаковича» на 7 арк. 
 
 

З повагою         Алла Шлапак 
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