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року

м. Чернігів

№ 22/УІІ-

П ро депутатський запит депутата
м іської р ади Л евченко І. М.
Заслухавш и запит депутата м іської ради Л евченко Інни М иколаївни та
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону У країни "Про місцеве
сам оврядування в У країні", статей 21, 22 Закону У країни "Про статус депутатів
м ісцевих рад" м іська рада виріш ила:
1. Н аправити депутатський запит депутата м іської Л евченко І. М. на розгляд
заступнику міського голови Ч ерненку А. В., директору К Е П “Ч ернігівська Т ЕЦ ”
ТОВ фірми “Т ехН ова” Щ ербині О. Ю.
2. П ро результати розгляду депутатського запиту письм ово повідомити
міську раду та депутата міської ради Л евченко І. М. до 20 вересня 2017 року.

М іський голова

і

ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЛЕВЧЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА
14000, м. Чернігів, М агістратська, 7, тел. (0 5 0 )4 4 4 0 0 8 2 , email: levch en k oin n a23@ gm ail.com

від 17 серпня 2017 р

№1

Чернігівському міському голові
Атрошенку В.А.

Щодо встановлення
ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
відсутніх кришок люків
за адресою: вул. І.Мазепи, буд.32
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися жителі
будинку №32 по вулиці І.Мазепи, у місті Чернігові з проханням вирішити
питання по встановленню відсутніх кришок на люках, які відносяться ТОВ
фірми "ТЕХНОВА".
Протягом кількох років кришки на люках відсутні, а замість них
покладені бетонні плити, які не повністю перекривають шахти.
Саме подвір'я цього будинку займає невелику площу, але на ньому ще
знаходиться невеликий дитячий майданчик, де граються діти, тому існує
небезпека загрози життю та отриманню травм.
Ураховуючи викладене, прошу:
Доручити відповідним профільним службам провести комплекс заходів
по вирішенню даної проблеми по вулиці І.Мазепи, буд 32, м. Чернігова.
Про результати розгляду запиту прошу проінформувати у
передбачений законом строк.

Депутат Чернігівської міської ради

ґл Ж Р і

І.М. Левченко

