Голові Святош инської районної
в м. Києві держ авної адміністрації
Каретко В.О.
03115, м. Київ, пр. Перемоги, 9 7

В порядку ст. 13 З У «Про
статус депутатів м ісцевих рад»
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Про надання
уточненої інф орм ації
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Ш ановний Володимир Олександрович!
У відповідь на моє депутатське звернення Про надання інформації щодо
вчинених заходів № 08/279/08/171-393 від 12.01.2017 р. з приводу виконання
рішень постійних комісій Київської міської ради щодо ДЮСIII № 17. було
отримано Лист Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації № !0737/1199 від 15.02.2017 р. за підписом Голови Каретко В.С).
В даному Листі було зазначено, що в приміщенні ДЮ СШ № 17. за адресою:
вул. Симиренка, 5-а, функціонує приватний дошкільний навчальний заклад НВК
«УМІ», що працює за системою педагогічного виховання Марії Монтесоррі.
Проте, я особисто був присутнім на всіх виїзних засіданнях робочих груп
постійних комісій Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та
спорту, з питань власності при проведенні перевірки господарської діяльності
ДЮ СШ № 17, і маю констатувати, що в приміщеннях спортивної школи, не
функціонує НВК «УМІ». Зазначена обставина підтверджується чинними
договорами оренди комунального майна, що перебуває на балансі ДЮСІІ! № 17.
оскільки серед орендарів приміщень відсутній зазначений суб'єкт господарювання.
В свою чергу, надання недостовірної інформації на депутатське звернення
свідчить про необізнаність щодо запитуваної інформації та намагання ввести мене
в оману, як представника громади, і являється посяганням на гарантії депутатської

діяльності. Тому, принагідно нагадую, що згідно ч. 1 сг. 36 ЗУ «Про статус
депутатів місцевих рад», невиконання посадовими особами вимог закону щодо
забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність
згідно із законом.
У зв ’язку із вищевикладеним та керуючись ст. 11, 13 ЗУ «Про ста гус
депутатів місцевих рад»,
ПРОШУ:
1. Надати інформацію, щодо правових підстав знаходження приватного
дошкільного закладу НВК «УМІ» у приміщеннях ДЮ СШ . № 17 за
адресою: вул. Симиренка, 5-а.
2. Надати інформацію щодо наявності відповідної ліцензії на здійснення
освітньої діяльності НВК «УМІ», наявності відповідної матеріальнотехнічної бази та педагогічного персоналу, згідно вимог чинного
законодавства України у сфері освітньої діяльності.
3. Про результати розгляду даного депутатського звернення повідомити за
адресою: 03134, м. Київ, вул. Ж олудева 6, кв. 124. у встановлений ст. 13 ЗУ
«Про статус депутатів місцевих рад» 10-ден ний термін.

З повагою,
депутат К иївської м іської ради

Тел.: (044)-599-19-17

В.Р. Товмасян

