МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П′ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 квітня 2011 року

№ 73
м. Мала Виска

Про депутатський запит
депутата районної ради Боюка В.М.
Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів
місцевих рад”,
частин 7, 8 статті 49
Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Підтримати вимогу депутата районної ради В.М. Боюка стосовно
питань, порушених у депутатському запиті від 15 квітня 2011 року №1.
2. Направити депутатський запит В.М.Боюка голові Маловисківської
районної державної адміністрації і ректору Кіровоградської льотної академії
для відповідного реагування.

Голова районної ради

С.Сосновська

Україна

Маловисківська районна рада
Кіровоградської області
Депутат районної ради Боюк Василь Миколайович
26200, м. Мала Виска, вул. Жовтнева 78,тел/факс 5-12- 79,

____________№______________

Голові
Маловисківської районної
державної адміністрації
Журавлю В.Г.
Депутатський запит
Шановний Василь Григорович!
Направляю зверненням громадян Маловисківської територіальної
громади (додається) та керуючись Законом України « Про статус депутатів
місцевих рад» прошу в термін визначений чинним законодавством України,
надати відповідь, в якій зазначити можливість погодження використання
вказаних у зверненні земельних ділянок під городи та надати підтверджуючі
документи про те, що вказані земельні ділянки знаходяться на території
Маловисківського аеропорту.
Додаток: на 4 арк.
З повагою
Депутат районної ради

В.Боюк

Україна

Маловисківська районна рада
Кіровоградської області
Депутат районної ради Боюк Василь Миколайович
26200, м. Мала Виска, вул. Жовтнева 78,тел/факс 5-12- 79,

____________№______________

Ректору
Кіровоградської льотної академії
Недільку С.М.

Депутатський запит
Шановний Сергію Миколайовичу!
Направляю зверненням громадян Маловисківської територіальної
громади (додається) та керуючись Законом України « Про статус депутатів
місцевих рад» прошу в термін визначений чинним законодавством України,
надати відповідь, в якій зазначити можливість погодження використання
вказаних у зверненні земельних ділянок під городи та надати підтверджуючі
документи про те, що вказані земельні ділянки знаходяться на території
Маловисківського аеропорту.
Додаток: на 4 арк.
З повагою
Депутат районної ради

В.Боюк

