НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Співголовам депутатської групи
ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ!»
БАТЕНКУ Т.І.
БОНДАРУ В.В.
Шановні Тарасе Івановичу та Вікторе Васильовичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України "Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої
протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у місті Києві при реалізації інфраструктурних проєктів та
соціально-економічних програм, при розпорядженні землями державної та
комунальної власності.
Прошу у якомога коротші терміни подати кандидатури до складу
зазначеної комісії, з урахуванням принципу пропорційного представництва,
виходячи із забезпечення такого представництва в її складі 1 представник від 30
народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Проект постанови та пояснювальна записка додаються.
З повагою

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D08A49003F8E2102

Дійсний до: 16.03.2022 23:59:59

Леся ЗАБУРАННА

Апарат Верховної Ради України
№ 417д9/5-2021/205097 від 22.06.2021

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Голові депутатської фракції
політичної партії
"ГОЛОС"
ЖЕЛЕЗНЯКУ Я.І.
Шановний Ярославе Івановичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України "Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої
протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у місті Києві при реалізації інфраструктурних проєктів та
соціально-економічних програм, при розпорядженні землями державної та
комунальної власності.
Прошу у якомога коротші терміни подати кандидатури до складу
зазначеної комісії, з урахуванням принципу пропорційного представництва,
виходячи із забезпечення такого представництва в її складі 1 представник від 30
народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Проект постанови та пояснювальна записка додаються.
З повагою

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D08A49003F8E2102

Дійсний до: 16.03.2022 23:59:59

Леся ЗАБУРАННА

Апарат Верховної Ради України
№ 417д9/5-2021/205138 від 22.06.2021

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Співголовам
депутатської фракції Політичної партії
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
у Верховній Раді України
БОЙКУ Ю.А.
РАБІНОВИЧУ В.З.
Шановні Юрію Анатолійовичу та Вадиме Зіновійовичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України "Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої
протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у місті Києві при реалізації інфраструктурних проєктів та
соціально-економічних програм, при розпорядженні землями державної та
комунальної власності.
Прошу у якомога коротші терміни подати кандидатури до складу
зазначеної комісії, з урахуванням принципу пропорційного представництва,
виходячи із забезпечення такого представництва в її складі 1 представник від 30
народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Проект постанови та пояснювальна записка додаються.
З повагою

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D08A49003F8E2102

Дійсний до: 16.03.2022 23:59:59

Леся ЗАБУРАННА

Апарат Верховної Ради України
№ 417д9/5-2021/205080 від 22.06.2021

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Голові депутатської групи
«ДОВІРА»
КУЛІНІЧУ О.І.
Шановний Олеже Івановичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України "Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої
протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у місті Києві при реалізації інфраструктурних проєктів та
соціально-економічних програм, при розпорядженні землями державної та
комунальної власності.
Прошу у якомога коротші терміни подати кандидатури до складу
зазначеної комісії, з урахуванням принципу пропорційного представництва,
виходячи із забезпечення такого представництва в її складі 1 представник від 30
народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Проект постанови та пояснювальна записка додаються.
З повагою

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D08A49003F8E2102

Дійсний до: 16.03.2022 23:59:59

Леся ЗАБУРАННА

Апарат Верховної Ради України
№ 417д9/5-2021/205158 від 22.06.2021

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Голові депутатської фракції
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"СЛУГА НАРОДУ"
АРАХАМІЇ Д. Г.
Шановний Давиде Георгійовичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України "Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої
протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у місті Києві при реалізації інфраструктурних проєктів та
соціально-економічних програм, при розпорядженні землями державної та
комунальної власності.
Прошу у якомога коротші терміни подати кандидатури до складу
зазначеної комісії, з урахуванням принципу пропорційного представництва,
виходячи із забезпечення такого представництва в її складі 1 представник від 30
народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Проект постанови та пояснювальна записка додаються.
З повагою

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D08A49003F8E2102

Дійсний до: 16.03.2022 23:59:59

Леся ЗАБУРАННА

Апарат Верховної Ради України
№ 417д9/5-2021/205051 від 22.06.2021

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Голові депутатської фракції
політичної партії
Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина"
у Верховній Раді України
ТИМОШЕНКО Ю.В.
Шановна Юліє Володимирівно!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України "Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої
протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у місті Києві при реалізації інфраструктурних проєктів та
соціально-економічних програм, при розпорядженні землями державної та
комунальної власності.
Прошу у якомога коротші терміни подати кандидатури до складу
зазначеної комісії, з урахуванням принципу пропорційного представництва,
виходячи із забезпечення такого представництва в її складі 1 представник від 30
народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Проект постанови та пояснювальна записка додаються.
З повагою

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D08A49003F8E2102

Дійсний до: 16.03.2022 23:59:59

Леся ЗАБУРАННА

Апарат Верховної Ради України
№ 417д9/5-2021/205035 від 22.06.2021

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Співголовам депутатської фракції
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
ГЕРАСИМОВУ А. В.
ГЕРАЩЕНКО І. В.
Шановні Артуре Володимировичу та Ірино Володимирівно!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України "Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України"
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої
протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у місті Києві при реалізації інфраструктурних проєктів та
соціально-економічних програм, при розпорядженні землями державної та
комунальної власності.
Прошу у якомога коротші терміни подати кандидатури до складу
зазначеної комісії, з урахуванням принципу пропорційного представництва,
виходячи із забезпечення такого представництва в її складі 1 представник від 30
народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату
України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Проект постанови та пояснювальна записка додаються.
З повагою

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D08A49003F8E2102

Дійсний до: 16.03.2022 23:59:59

Леся ЗАБУРАННА

Апарат Верховної Ради України
№ 417д9/5-2021/205117 від 22.06.2021

