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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Андрію Вікторовичу!
До мене як депутата Київської міської ради звернулись занепокоєні
жителі будинків №№ 45, 54 по вул. Жилянській Голосіївського району міста
Києва з проханням з’ясувати законність забудови земельної ділянки
(кадастровий номер 8000000000:72:197:0003) площею
0,2397 га, що
розташовується за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі
Еренбурга та Жилянської.
Відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної
ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали
та іншу інформацію, необхідну для здійснення депутатських повноважень.
У свою чергу, згідно із Положенням про Департамент міського
благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), що затверджено рішенням Київської міської ради
від 27 січня 2011 року № 94, Департамент проводить рейди та перевірки
територій і об’єктів міста Києва, щодо стану їх благоустрою, а також
додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері
благоустрою населених пунктів.
Тому, враховуючи інтереси мешканців Голосіївського району міста
Києва, з метою належного виконання депутатських повноважень, керуючись
ст. 19 Конституції України, ст. 13, п. 2 ст. 14 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», Положенням про Департамент міського благоустрою

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), що затверджено рішенням Київської міської ради від 27 січня
2011 року № 94, та ст. 20 Регламенту Київської міської ради,
ПРОШУ ВАС:
1. Надати інформацію щодо того, чи відомо Департаменту про
монтажно-будівельні роботи, які плануються на земельній ділянці
(кадастровий номер 8000000000:72:197:0003) площею
0,2397 га, що
розташовується за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі
Еренбурга та Жилянської.
2. Який характер цих робіт та чи видавались контрольні картки на
тимчасове порушення благоустрою території за цією адресою? Якщо такі
контрольні картки видавалися, то прошу Вас надати їх копії та копії
документів на підставі яких вони видавалися.
Про результати розгляду порушених питань прошу інформувати мене у
встановлений законодавством України строк за адресою: 01044, м. Київ,
вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на e-mail:
zhanna.kovalenko.21@gmail.com.
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вик.: Жанна Коваленко
тел.: (093) 948-11-40

О.О. Пинзеник

