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Ч лену координаційної ради
Ч ернівецького представництва
Гром ад ської мережі О П О РА

Григорію Сорочану
Чернівецька міська рада

У правління освіти Ч ернівецької м іської ради уваж но розглянуло Ваш
інформаційний запи т від 20.09.2018 р. та повідом ляє наступне.
Ріш енням
виконавчого
комітету
Ч ерн івецької
м іської
ради
від 24.05.2016р. № 290/9 «П ро затвердж ення заходів з
популяризації та
впровадж ення технологій «Sm art City», «Sm art H ouse» та альтернативних видів
індивідуального транспорту серед учнів старш их класів» було схвалено текст
договору про спільну діяльність між управлінням освіти міської ради,
Ц ентральним парком культури і відпочинку ім. Т. Г. Ш евченка та ТзОВ
«Ц ифро Трейд».
Н а підставі пункту 3 зазначеного вищ е ріш ення укладено тристоронній
договір між уп равлінням освіти Ч ернівецької м іської ради, Ц ентральним
парком культури і відпочинку ім. Т.Г. Ш евченка та ТзО В «Ц ифро Трейд».
Зазначене вищ е ріш ення та укладений тристоронній договір не містили

зобов’язань щодо заслуховування звіту про виконання вказаного договору
на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради.
Щ одо пункту 2 В аш ого запиту (чи розробили Д епартам ент економіки
м іської ради спільно з відділом інвестицій та м іж народних з в ’язків м іської ради
до 01.09.2018 р. ум ови конкурсу про розміщ ення о б ’єкта соціально-культурного
призначення для обслуговування відвідувачів парку) повідомляємо, що
управління освіти Ч ернівец ької м іської ради не є розпорядником зазначеної
інформації.
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