
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

ЛУ Лсебти-Я 20 / в  року м. Чернігів №12/УП-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Козира В.О.

Заслухавши запит депутата міської ради Козира Володимира 
Олександровича 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 Козира В.О. на розгляд 
заступнику міського голови Кириченку О.В., заступнику міського голови 
Бондарчуку В.М.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Козира В.О. до 21 листопада 2016 року.

Міський голова В. А. Атрошенко
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулись 
мешканці вулиці Декабристів, та прилеглих до неї вулиць, з проханням 
посприяти вирішенню декількох питання, а саме облаштування пішохідних 
спусків з вул. Довга, вул. Заводська, пров. Поліський на вул. Декабристів, 
облаштування лотків водовідведення зливової каналізації та розчистка вже 
існуючих від перехрестя вул. Декабристів та вул. Мартина Небаби до 
перехрестя вул. Декабристів та вул. Ревуцького.

Оскільки через вул. Заводська лежить прямий шлях до ЗНЗ №32, а через 
пров. Поліський до ДНЗ №66 то відсутність облаштованих та освітлених 
пішохідних спусків створює неабиякий дискомфорт для мешканців вулиці 
Декабристів, а саме гостро ця проблема нагадує про себе в зимовий та 
вечірній час, коли несе не тільки дискомфорт, а і пряму загрозу життю.

Що до існуючого пішохідного спуску з вул. Довга, то тут потрібно 
відремонтувати сходи, встановити перила та відновити освітлення дану 
ділянку.

Також хочу зазначено що вул. Декабристів знаходиться на рівень нижче 
відносно прилеглих до неї вулиць і тому під час зливи всі опади стікають саме



до неї, що створює потоп, так як система водовідведення на цій вулиці - 
відсутня.

Отже ґрунтуючись на вищевикладеному, прошу:

• Облаштувати пішохідні спуски та улаштувати систему освітлення з вул. 
Заводська та пров. Поліський на вулицю Декабристів ;

• Відремонтувати сходи, встановити перила та відновити освітлення вже 
існуючий пішохідний спуск з вул. Довга на вул. Декабристів;

• Провести облаштування системи водовідведення від перехрестя вул. 
Декабристів та вул. Мартина Небаби до перехрестя вул. Декабристів та 
вул. Ревуцького;

• Провести роботу по розчищенню вже існуючих ділянок системи 
водовідведення на перехрестях вул. Декабристів та вул. Мартина 
Небаби до перехрестя вул. Декабристів та вул. Ревуцького.


