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Щепутату !убенськоТ MicbKoT ради

вiталiю Никитюку

f{l,бенська л,tiська рада на Ваrп деtlутатськиli запит ulодо водовiдведення

вl,л.JIеонтовича повiлоrтляс. Iцо дане питанння розгхянуто спеlIiалiстапtи управ"ltilltля

архiтеrtтури. б\дiвнитrтва та земельних питань MicbKoT ради спiльно з представникоN.I

ба_пансоутриN{увача вlтиrдi ItП "f{l,бноводоканал" з вив.IенняN{ ситуацii на пricrteBocTi. Пiд час

розг"цяду tIlIтаrIIIя встатIовлено наступне,

I)irтtегlrlяпt RикоIIаI]чоI,о KoпriTeTy вiд 21 сiчня 2021 року Na 46 "[Ipo затвердження

rrepe"шiK1, }IтриN{аппя та поточного peNIoHTy дорiц впутрirтrньоквартальЕrих проiзлiв та вулиць

пr./{1,бно, поточний ре\.{онт яких бlце проводитись 1,2021 роui згiдлIо Програплlr чтриI,IаIII]я та

поточного pcNIotIT}, лорir: вtr,чтрiшньоквартальних лроiздi]] та в\циць п,r.Щубirо на 202i-2025

роки, зilтвердженоТ рiшенняlr п,liськоТх раци вiд 22.12.2020 N952" д".rя управ.пiння АБЗП

пtiсьttоi радtr вtлдi"пено кошl,и в c_vrvri 45 500 грн на проведення поточI]ого per,IoнTy вулиili

Леонтови.lа. За цi кошти бlие виконано профi-пIова}Iня неасфаriыгованоТ частиI,Iи вlпичi :]

нарiзltоtо KIoBeтy ;ц,:lя во;lовiдведення дощових вод з проТтtдхtоi .lастllни. Також буде

провелено rlacTl(oBv пiдсиttку ш{ебеневипtи л,tатерiала\Iи в rлiсцях послабленоi основи.

l\,{iсbKrrit гоJIо]]а

Ilат_-tiя Волосtок 3-22- l 9

Василь АНТоНЮК
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дуБЕнсьItА мI{]ъкл рАдА

pIB l tEH[:bKoT I)Б.IIAсTI

IlIIlIh]HIm

09 ;lипllя 2021 ронъ,

f[ро ;{еII}"гilт cl,Krtii зilпи,[ дспхI l,,l,г"-

.[yбен с ь Koi rl ic l, ltoT р a;tll i{llкrt,гrока В. С.

Роз t,"it ян \,в rrlri ус] l и I"{,}апi{,г де путrп-а fiубеri с bKclT lvt i ськоi

З:iкон1, Украilrlт "l1po сrатус l{еIlутtuгiв п.tiсцевих ра.ц",

са]\,Iор,рrIIl,уваIIIlя в Украiнi", ьiiсъка ра,ца

копlя

м920

радlr Никитюка В.С. керуточись ст.22

ст.26 Закоrrу Украiни "Про tvticlleBe

Василь АНТонЮк

ольга МАРКЕВИЧ

l. f{i.:цтрlтм.I}.l.{ чс}IиI",I jlегI}rтаIсъкилi заlti.Iт делvтаlа;l{,п,бенсьКОI MicbKoT РаДИ НИКИТЮКа В.С.

lIIoJ(o pei\1oIJт,HI,1x 1lrэбiт (вiдвод11, водil,т) на вl,r;,Jlеt)FI,говича в м,Щубно. Запит направити на

розjjJя/"l уltраlзлirlнiсl irрхir,ектчри, бrдiвниц],ва,i,:i зеlylcl. Ibi]l]x питаItь iuticbKoi ради.

2. [-li.цгlсlвiiJь t{a деIl\/,rа,гс})клiрiзапt.tт на,дагi{ депу"га],/ I-Ilrкитюку В.С. та мiськiй радi до З0

лIIпIIrl 20)1 polc1

ВИРlШИJIА:

мiський голова

Згiдно з оригiналом:

з&с,i,1l1 1 11цц i{ачал ь FI I] lia о рганi :з al iiйrt оtю в iддiлr},
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