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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо надання інформації стосовно
коштів на безплатний проїзд
депутатами Київської міської ради

Шановний Віталію Володимировичу!
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.
Згідно зі статтею 34 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
депутат місцевої ради користується на території відповідної ради правом
безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті
незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі). У разі якщо вся територія відповідної ради
знаходиться в межах населеного пункту, то право безоплатного проїзду депутата
місцевої ради поширюється на всю територію населеного пункту. Порядок та
умови безплатного проїзду депутатів місцевих рад визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Керуючись положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2002 року №1738 «Про порядок та умови безплатного проїзду
депутатів місцевих рад» установлюється, що право депутатів місцевих рад на
безплатний проїзд територією відповідної ради на залізничному,
автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також
всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі)
реалізується шляхом надання їм відповідною місцевою радою або її виконавчим
органом проїзних документів тривалого (місячні, квартальні) або одноразового
користування - квитки, талони, жетони тощо.

Придбання місцевою радою або її виконавчим органом проїзних
документів здійснюється на підприємствах транспорту за рахунок коштів
відповідних місцевих бюджетів у межах асигнувань на утримання відповідної
ради.
Виходячи
з
вищевикладеного,
прошу
Вас,
шановний
Віталію Володимировичу, надати інформацію щодо суми видатків, які
передбачені на проїзд депутатам Київської міської ради у 2017 році та фактично
використаних коштів на проїзд депутатами Київської міської ради у 2017 році.
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.
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