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Про продовження терміну  

розгляду депутатських запитів 

 

                  Керуючись статтею 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», статтями 26 і 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада, 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити термін розгляду  депутатських запитів: 

- Матлаєвої Ірини Дмитрівни щодо врахування  при формуванні 

Програми  соціально-економічного розвитку на 2021 рік розроблення 

проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту 

доріг в смт.Летичів: пров. Зубкова Івана, вул. Якова Гальчевського 

(Примакова), передбачення коштів на виготовлення проектно-кошторисної 

документації для проведення капітального ремонту вказаних доріг і 

направити його на додатковий розгляд заступнику селищного голови 

Пузарецькому Володимиру Івановичу.  

           Заступнику селищного голови Пузарецькому Володимиру Івановичу 

поінформувати депутата селищної ради Матлаєву Ірину Дмитрівну та 

Летичівську селищну раду про результати розгляду депутатського запиту. 

         - Самолюка Миколи Миколайовича щодо проведення капітального 

ремонту доріг по вул. Руданського та пров. Руданського смт. Летичів і 

направити його на додатковий розгляд заступнику селищного голови 

Пузарецькому Володимиру Івановичу.  

          Заступнику селищного голови Пузарецькому Володимиру Івановичу 

поінформувати депутата селищної ради Самолюка Миколу Миколайовича та 

Летичівську селищну раду про результати розгляду депутатського запиту. 

         - Марущак Світлани Миколаївни щодо забезпечення права дитини на 

доступність здобуття дошкільної освіти і направити його на додатковий 

розгляд заступнику селищного голови Ніцевичу Анатолію Вікторовичу та 

начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

Маринюку Михайлу Вікторовичу.  



      Заступнику селищного голови Ніцевичу Анатолію Вікторовичу та 

начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

Маринюку Михайлу Вікторовичу поінформувати депутата селищної ради 

Марущак Світлану Миколаївну та Летичівську селищну раду про результати 

розгляду депутатського запиту. 

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Летичівської селищної ради з питань дотримання прав людини, законності, 

профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 

етики та регламенту (голова комісії Тимчик С.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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