УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 04.07.2017р.

м.Яремче

№248-14/2017

Про депутатський
запит А.Стельмащука

Відповідно до частини 7.8 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", ст.2 1, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
міська рада вирішила:
1.Депутатський запит А.Стельмащука (додається) надіслати відділу
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) та МКП (Д.Холява) для виконання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим»юка.

Міський голова

Василь Онутчак

Міському голові міста Яремче
Івано-Франківської області
Онутчаку Василю Васильовичу
Депутата Яремчанської міської ради
Стельмащука Андрія Миколайовича
Запит
На підставі багаточисельних звернень громадян виборчого округу № 1
(вулиць Кобилянської, Мічуріна, Свободи 1-59, Прут), керуючись ст. 13, 14
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Законом України «Про
доступ до публічної інформації», вимагаю до 1 вересня 2017 р. виконати
наступні завдання:
1.
завершити асфальтування, провести капітальний ремонт та влаштування
водовідведення проблемних ділянок доріг комунальної власності;
2.
сприяти у ремонті автодороги Н-09 з потребою облаштування тротуару,
з’їздів та узбіч;
3.
завершити встановлення вуличного освітлення з врахуванням
ефективності використання електричної енергії;
4.
завершити будівництво Яремчанської ЗОШ I-III ст. № 2 (III пусковий
комплекс);
5.
завершити ремонт автовокзалу м. Яремче;
6.
повернути базальтову бруківку кін. ХIХ – поч. ХХ ст., яка має історичну,
архітектурну та матеріальну цінність;
7.
провести з питань розвитку Яремчанщини позачергову сесію
Яремчанської міської ради у вересні 2017 р. в приміщенні будинку культури м.
Яремче.
У випадку не виконання даних завдань буде ініційовано процес
висловлення недовіри Вам як міському голові у зв`язку з безгосподарністю
та неефективним використанням бюджетних коштів.
При відповіді на звернення прошу вказати терміни вирішення вищевказаних
питань та донести відповідну інформацію через ЗМІ до громадян. Відповідь
прошу надати в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса –
stelya87@gmail.com).
04.07.2017
З повагою,
депутат Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області

_______________А. М. Стельмащук

