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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВВРНЕННЯ
Щоdо вidкрummя dodamKoBtlx BiKoH
з KacoBozo обслуzовування клiенmiв

Шановн uй AHdp iю Гр uzор о в uчу !
Micbkoi ради, звернулися мешканцi
.що мене, як до депутата Киiвськот
микiльськоi Слобiдки з проханням посприяти у вирlшенн1 проблеми
обслуговування клiентiв у вiддiленнi Ns |00261022 пдТ <<Ощадбаню>, що
22-Б,
знаходиться за адресою: м. Киiв, вул. Митрополита Дндрея Шептицького,
Як повiдомляють жителi МикiльськоТ Слобiдки, щомiсячно в перiод
банку
оплатИ житлово-комун€шЬних посЛуг з 10-Го пО 20-е число, у вiддiленнi
по
скупчу€ться велика кiлькiсть клiентiв банку, яким доводиться стояти в черзi
кiлька годин, щоб сплатити комун€шьнi платежi. основною масою клiентiв у
вищезазначений промiжок часу е люди BiKoM вiд 50 poKiB, якi не вмiють
користув атисятермiналом, через що i створюються величезнi черги,
ЧастиноЮ ) cTaTTi 14 Закону УкраТни <<Про статус депутатiв мiсцевих
органiв виконавчот влади,
рад) встановлено, що посадовi особи мiсцевих
ърганiв мiсцевого самоврядування, керiвники пiдприсмств, установ та
органiзачiй, нез€шежно вЦ форми власностi, розташованих на територii
вiдповiдНоi ради, на зверНення-деПутата мiсцевоТ ради надають йому довiдковi
матерiали та iншу iнформацiю, необхiднi для здiйснення депутатських
повноважень.
пПро
З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 11,1З Закону Украiни
статус депутатiв мiсцевих рад>, прошу:

1.

вiдкрити додатковi BikHa з касового обслуговування клiентiв у
вiддiленнi пдт <<Ощадбаню> за адресою: м. Киiв, вул.
Шептицького, 22,Б.

2.

розмiстити покрокову iнструкцiю

з

користування термiналом в

примiщеннi вiддiлення.

Вiдповiдь за результатами розгляду цього депутатського звернення
надiслати у встановлений чинним законодавством строк на адресу: 01044,
м. КиiЪ, вул. Хрещатик, Зб на iм'я депутата КиiвськоТ MicbKoT ради
Петровця О. Ф.
СлiД з€вначиТи,

2 ст.

13 Закону Украiни <Про статус
депутатiв мiсцевих рад> особи, яким адресоване депутатське звернення,
зобьв'язанi протягом 10 днiв з моменту одержання його розглянути дати
щО вiдповiдно до ч.

i

письмову вiдповiдь.

KpiM того, вартО зауважити, щО чинним законодавством Украiни

передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть за невиконання законних вимог
також
д..rуrurч мiсцеъоi ради, створення штучних перешкод у його роботi, а
йому завИомо неправдивоi iнформацiТ (ч. 1 ст. 351 Кримiнального
"uдЬ"""
кодексу Украiни).

З поваzою,

депутат Киiвськоi MicbKoi ради

о.Ф.пвтровЕць

