Лист №10
від 22.11.2016

Секретарю Покровської
міської ради ПАСТУХ А. І.

Шановний Анатолій Іванович!
Своїм листом №4 від 10.05.2016 року я звертався до Вас з проханням підключити
нашу громаду м. Покров до Єдиної системи місцевих петицій. А Ви своїм листом
№17/114-2070/16 від 18.05.2016 року, пообіцяли що найближчим часом ця форма
звернення буде доступна і нашій громаді. Але збігло півроку і на даний час вона не
запрацювала, це обмежує участь членів територіальної громади міста у вирішенні питань
місцевого значення.
Повторно звернутися до Вас, про необхідність запуску місцевих петицій, змусила
безнадійність в спробах винести важливі питання на голосування депутатів на сесіях, так
як подані ініціативи в комісії навмисно не розглядаються.
Прикладом може служити моє звернення до Голови постійної депутатської комісії
по ЖКХ Миць Л.О., на яке не отримав відповіді, а повторне звернення на вчорашньому
засіданні, навіть не було озвучено. Тому за ієрархією я адресую ці ініціативи до Вас.
Прошу Вас винести наступні питання на депутатське голосування до найближчої
сесії:
1. Про затвердження переліку інформації, яка
підлягає обов’язковому
оприлюдненню підприємствами комунальної власності (проект додається)
2. Про створення наглядової ради комунальних підприємств (проект додається)
3. Про обов'язкове проведення незалежних аудиторських перевірок кожні 3 роки
згідно ст.8 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» від
02.06.2016 р. № 1405-VIII., з затвердженням витрат в бюджеті 2017 рік, проведенням
тендеру та розробки і оприлюдненню графіку аудиторських перевірок.
В проектах рішень вказано перелік законів, які повинні були виконати керівники
міських комунальних підприємств, а виконком проконтролювати. Але чомусь нічого не
виконується. Тому сподіваюсь що моє звернення буде взято до уваги і Закони України
будуть виконуватися належним чином, а депутатський корпус на сесії додатково
закріпить своїм рішенням.
Відповідь прошу надіслати за електронною адресою postinfo@ukr.net, згідно
термінів Закону України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної
інформації».
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