
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

СЬОМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 12 жовтня 2021 року                                        № 824 

 

Про депутатський запит депутата 

Кропивницької міської ради 

Линченка М.Д. 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 32 Регламенту Кропивницької 

міської ради восьмого скликання та розглянувши депутатський запит  

депутата міської ради Линченка М.Д. від 11.10.2021 № 5/8-дз,  

Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради Линченка М.Д. 

щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості та 

облаштування пішохідної доріжки (додається). 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства міської 

ради опрацювати депутатський запит та підготувати інформацію про виконання 

цього рішення депутату міської ради Линченку М.Д. та управлінню апарату 

міської ради в місячний термін. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та транспорту, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                                             Андрій РАЙКОВИЧ 
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Д Е П У Т А Т
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ УПІ СКЛИКАННЯ

Міському голові

АнщяюРАйковичу

ДЕПУТАТСЬКИЙЗАПИТ

Шановний пане голова!

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів

місцевих рад» та звернень ректора ЦНТУ Володимира Кропівного та

голови профспілки співробітників ЦНТУ Дмитра Голуба, в яких

порушено нагальну потребу необхідності облаштування пішохідного

переходу по проспекту Університетському, 8, на якому минулого
тижня відбулося ДТП, постраждалий знаходиться в лікарні - це не

поодинокий випадок, на цьому пішохідному переході неодноразово

ставалися дорожньо-транспортні пригоди в яких постраждали не

тільки працівники університету, а й здобувачі вищої освіти.

Прошу посприяти у встановленні пристроїв примусового
зниження швидкості та облаштування пішохідно'і доріжки

від пішохідного переходу по проспекту Університетському, 8 до

Кропивницького аграрного коледжу та відповідно передбачити кошти

на виконання зазначених робіт у 2022 році в Комплексній програмі

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього

руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки.

З повагою

Депутат міської ради Максим ЛИНЧЕНКО, х“
УправпІнняапарату

Кропивницькоїміської ради

дг-зпьтмськпй змшт
із 40 мдмдиві


