
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від      травня 2020 року                          №

Про  розгляд депутатського
запиту депутата міської ради
Бондаренка В.В.

       Відповідно до статей  26, 49, 51 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей  21, 22  Закону України “Про статус
депутатів місцевих рад”,  міська рада в и р і ш и л а:

         1. Депутатський запит депутата міської ради Бондаренка Володимира
Вілійовича щодо освітлення вул. Небесної Сотні в м. Помічна направити
заступнику міського голови з питань виконавчих органів ради Хрущ І.В. для
відповідного реагування з послідуючим наданням відповіді депутату згідно
чинного законодавства.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту і зв’язку та земельних відносин.

Міський голова               Микола АНТОШИК
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