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ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ЧОТИ РНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
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Про розгляд депутатських звернень
Розглянувши депутатські звернення від депутата Дольнікової
Л. (за
поданням Глазунової Н.В.) від 27.12.2017 року, депутатів Зіневич А.Д. Та Фед чук
Т.В від 29.11.2017 року, депутата Крученюка А .М від 26.02.2018 рої
які
надійшли до Ірш анської селищ ної ради в міжсесійний період, враховую чи и
висновки постійної комісії селищ ної ради з питань прав людини, законне СІ і,
депутатської діяльності, етики, запобігання та виявлення корупції, селищі а раїда
іі

В И Р І III И Л А :
1. По зверненню депутата Дольникової Г.Л. (за поданням Глазунової
Н.В.):
- Доручити селищ ному голові Раку А.Б. звернутись до Управління
1Ц1І
охорони в Ж итомирській області з пропозицією укладання угод про
централізовану охорону майна та надання послуг з охорони публічної безі
та
порядку на території Ірш анської селищ ної ради.
ШУБ
2. По зверненню депутатів Зіневич А.Д. та Федчук Т.В.:
- Доручити селищ ному голові Раку А.Б. замовити у спеціалізованих
проектних організаціях виготовлення проектно-кош торисних документацій по
капітальному ремонту покрівлі приміщення школи Д обринського I IВК «ЗІ ЇЗ
ДІ 13» та по будівництву спортивного майданчика у с.Добринь Хорош івськоїо
району Ж итомирської області.
І: Т
3. ГІо зверненню депутата Крученюка А.М.:
Доручити селищ ному голові Раку А.Б. звернутись до ІГол ) В Н О Г О
управління Н аціональної поліції в Житомирській області щ одо неправомірних
дій представників ТОВ «ВлаБоДе» по відношенню до окремих уеш капців
с.Ємилівка при укладанні договорів оренди земель та направити на розгляд ГУ
НП в Ж итомирській області депутатське звернення Крученюка А.М.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
,
селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,
етики, запобігання та виявлення корупції (Голова комісії - Лозовик М.ВІ.)
Іршанський селищний голова
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