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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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4 9  20 / 7  року м. Чернігів № 20/УІІ- 34

Про депутатський запит депутата 
міської ради Летути В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Летути В ’ячеслава Васильовича 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 Летути В. В. на 
розгляд заступнику міського голови -  керуючому справами виконкому 
Фесенку С. І., начальнику Чернігівського відділу поліції ГУНП України в 
Чернігівській області Кагітіну С. Ф.

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

В. А. Атрошенко



ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ  
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

Л Е ТУ  ТА В ’ЯЧЕСЛА В В А С ИЛЬ ОВИ Ч
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Чернігівському міському голові 
Агрошенку Владиславу Анатолійовичу

14000, м.Чернігів, вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене звернулись мешканці будинків № 88, 90, 92, 94 га 96 по 

вул.Стрілецька з проханням вирішити наступне питання. Нещодавно поблизу 

житлових будинків розташувався так званий реабілітаційний центр для 

людей з наркотичною залежністю. Майже щовечора мешканці спостерігають 

за тим, як до будинку за адресою: вул.Стрілецька, буд.86/2 привозять 

наркоманів. Зазвичай їх доставляють туди на авто, закутих в наручники та 

заводять в приміщення будинку. Вже двічі з цього центру тікали пацієнти та 

погрожували дітям та дорослим. На ранок після втечі на дитячому 

майданчику, який розташований між будинками 86 та 88 по вул.Стрілецька, 

знаходять використані шприці та голки.

Дуже часто мешканці бачать, як до будинку п ід’їжджає швидка та 

виносить звідти зв’язаних наркоманів. Маючи розмову з начальником 

бригади швидкої з ’ясувалось, що наркоманів в цьому центрі ніяким чином не



лікують, та на прохання лікарів надати документи про реєстрацію цього 

медичного закладу, отримали відмову від адміністраторів центру. Також 

мешканці викликали поліцію, але патрульним навіть не відчинили двері.

Вважаю, що такий заклад не повинен знаходитись поблизу житлових 

будинків, так як це становить небезпеку життю і здоров’ю мешканців та їх 

дітей.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 21, 22 Закону Україии «Про 

статус депутатів місцевих рад», прошу Вас допомогти у вирішенні даного 

питання та посприяти якомога швидше закрити цей центр в даному 

мікрорайоні.

Відповідь прошу надати в письмовій формі та у [встановлений законом 

термін.

Додаток: копія підписів мешканців на 1 арк.

З повагою,

депутат Чернігівської міської рад» ^ ,1 - ^  " В. В. Летута


