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Про депутатський запит депутата 
міської ради Іванченка В. Г.

Заслухавши запит депутата міської ради Іванченка Віктора Григоровича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Іванченка В. Г. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Іванченка, В. Г. до 21 липня 2017 року.

В. А. Атрошенко



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання

вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000, тел. 096 67 22 789,Е-таі1: vivanchenko83@gmail.com

Щодо облаштування тротуару по вулиці Красносільського

На теперішній час техніко-експлуатаційні показники тротуарів нашого 
міста не в повній мірі відповідають вимогам норм та стандартів, що 
негативно впливає на рівень безпеки руху пішоходів.

У житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують 
вирішення, серед яких - відсутність тротуарного покриття на окремих 
ділянках доріг міста.

Звертаю Вашу увагу на те, що вздовж будинку по вул. 
Красносільського,73 не облаштований тротуар для пішоходів, що може 
призвести до несприятливих наслідків.

З метою покращення умов благоустрою по вул. Красносільського та 
створенню безпечних умов для руху пішоходів, керуючись ч. 2 ст. 19 
Конституції України, ст. 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. ст. 2, 11 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», як представник 
територіальної громади, виборців свого округу прошу:

1) забезпечити облаштування тротуару вздовж будинку по 
вул. Красносільського,73

2) про результати розгляду депутатського запиту та прийняте рішення 
інформувати мене у встановлений законодавством України термін за 
адресою: м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, депутатська скринька.

№ 29 від 29 червня 2017 р. Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

З повагою
депутат Чернігівської міської ради В.Г. Іванченко
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