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ЗАПИТ

До мене, як до депутата Хмельницької обласної ради, звернулись жителі
Чемеровецького району з приводу жахливого стану дороги Городок- Гусятин
(територіальний автошлях Т2312), а саме відрізок від смт. Городок ( Городоцький
р-н.) до с. Івахнівці (Чемеровецький р-н).
Як зазначають заявники вказаний відрізок дороги знаходиться в кричущому
стані - на деяких ділянках дороги фактично відсутнє асфальтоване покриття.
Такий стан дороги в свою чергу спричиняє значні соціальні проблеми для
сіл. Зокрема це перешкоджає вчасному прибуттю на виклики швидкої допомоги,
спричиняє пошкодження транспортних засобів, цією дорогою здійснюється
перевезення дітей з сіл до навчальних закладів. Неналежний стан дороги часто
стає причиною виведення з ладу шкільного автобусу та ставить під загрозу
здоров’я та життя дітей.
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Враховуючи вищевикладені факти, з метою вирішення даного питання,
керуючись ст.ст. 1 0 - 1 3 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад",
прошу Вас:
1. Дати відповідь, хто несе відповідальність за даний відрізок дороги?
2. Пояснити, бездіяльність Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області
на даному відрізку дороги?
3. Здійснити ремонт вищезгаданої дороги.
Відповідь на дане депутатський запит прошу надати у законодавчо
встановлений 15-денний термін за адресою:
Смт. Ярмолинці, вул Шевченка 2.
Нагадую, що відповідно до п. 2 ст. 13 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" надання відповіді на депутатський запит є обов’язком керівників
підприємств, ухилення від виконання якого тягне за собою відповідальність.
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