
 

 
ДЕПУТАТ 
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Голові постійної комісії Київської міської ради  

з питань дотримання законності,  

правопорядку та запобігання корупції 

Бондарчуку О.В. 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 

 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців 
свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної 

територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, 

виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати 

активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 
Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва я 

переймаюсь питанням створення комфортних умов для проживання мешканців 

та гостей столиці. 
Мені стало відомо, що 09 травня 2020 року незважаючи на те, що в столиці 

та по всій Україні введено карантин та вживаються заходи, спрямовані на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

заборонено використання приватного та комунального громадського транспорту 
для перевезення пасажирів, депутатом від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» Медведчуком В.В. використовувався комунальний 

громадський транспорт для перевезення пасажирів на святкування 75-річчя 
перемоги у ВВВ.  

У зв’язку з викладеним, на підставі ст.ст. 13-15 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад»,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Невідкладно розглянути на найближчому засіданні постійної комісії 

Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та 
запобігання корупції питання законності використання комунального 

громадського транспорту для перевезення пасажирів 09.05.2020.  



2. Запросити на засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції 

представників КП «Київпастранс» для надання пояснень по даному факту.  

3. Запросити мене на засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції для 
участі у розгляді питання вказаного питання.  

4. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр. П.Григоренка, 39-Б, офіс 88. 
 

 
З повагою 

Депутат Київської міської ради                                            Ігор Мірошниченко 
 

 


