
Ш
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 21.12. 2018р. Ле 30/5
м.Володимир -Волинський

Про запит депутата Сєргєєвої В.Г.
до міського голови Саганюка П.Д.

Відповідно статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад", керуючись п.13 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата Сєргєєвої В.Г. (додається).
2. Відділу організаційно-аналітичної роботи (Ліщук І.С) направити запит

міському голові Саганюку П.Д.
3. Про результати розгляду запиту поінформувати депутата міської ради

та Відділ організаційно-аналітичної роботи у двадцятиденний термін згідно з
вимогами статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Міський голова П.Д.Саганюк
Ліщук 35706



ДЕПУТАТ
володимир-волинської МІСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАНІ ІЯ
СЄРГЄЄВА ВІРА ГРИГОРІВНА

44700, м.Володнмгір-Волинський, вул.К0вельська 1 12 кв.34, 06771076683, х/о1осігаіО1@Ц1(г.пег

21 грудня 2018 року Володимир-Волинському
міському голові
П.Саганіоку

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Провівши поверхневий аналіз розподілу коштів бюджету Міста за 2016,

2017, 2018 роки, очевидним є факт нерівномірності розподілу видатків
бюджету між округами.

Ще з передвиборчого періоду 2015 року, всім відомо, що виконавчийкомітет міської ради та міський голова зокрема, дозволяли відкрито
використовувати вплив адмінресурсу і використовувати кошти під бажаних
кандидатів в депутати.

Дуже вигідно для впливу на настрої населення виділяти кошти на округи
одних депутатів і не виділяти на округи тих, кого б ви не хотіли бачити уміській раді.

Розділяючи кошти у ручному режимі, ми принижуємо не депутата. В
першу чергу - Це приниження людей, як громадян міста, рівних у своїх правах.Не може ні рада депутатів, ні посадові особи міської ради виділяти кошти наблагоустрій для однієї частини громади, і не робити нічого для іншої за
ознаками належності до певного виборчого округу.

Проте у місті це вже стало традицією.
Третій рік поспіль тут порушується Положення про формування бюджету

міста, де чітко визначено порядок подання бюджетних запитів депутатом,
розгляд і внесення до бюджету. В більшості Ці запити просто ігноруються і

не
вносяться в бюджет.

і

Пропоную, в першому кварталі 2019 року розподілити кошти вільних
залишків за принципом рівного розподілу між округами і Вирівняти дисбаланс
розподілу, додати кошти на благоустрій саме тих виборчих округів, де вони небули надані раніше і провести роботи в` повідно потреб до кінця 2019 року.

Депутат міської ради ВІРА СЄРГЄЄВА


