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ЧЕРНІГІВСЬКА М ІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № іг т і-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Тарасова В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Тарасова Віктора Володимировича 
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 Тарасова В. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я . В., начальнику 
комунального підприємства “Деснянське” Чернігівської міської ради 
Пригарі В. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Тарасову В. В. до 20 вересня 2017 року.

Міський голова /ТУ / В. А. Атрошенко
ІСС
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ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

17 серпня 2017 року
Суб'єкт подання -  Тарасов Віктор Володимирович,

фракція «ДемАльянс»

М іському голові м.Чернігова  

Атрошенко В.А.

Депутатський запит

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради звертаються мешканці будинків № 
72 та 74 по вул.Пятницькій в м.Чернігові, які вже кілька років не можуть вирішити 
проблему з належним станом дорожнього покриття внутрішньо домового проїзду 
біля цих будинків.
Згідно з графіком та переліком об'єктів, які підлягали капітальному ремонту в 2016 
році, ремонт дорожнього покриття цього внутрішньо домового проїзду мав відбутися 
ще в жовтні 2016 року, за рахунок коштів міського бюджету. На жаль, до цього часу 
зазначені ремонтні роботи не проведені.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до ст.21, 22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих 
рад» прошу:

1. Внести внутрішньодомовий проїзд біля будинків N9 72 та 74 по вул.Пятницькій до 
переліку об'єктів, які підлягають капітальному ремонту в 2017 році, за рахунок 
коштів міського бюджету;

2. Повідомити орієнтовану дату проведення ремонту дорожнього покриття 
внутрішньо домового проїзду біля будинків № 72 та 74 по вул.Пятницькій в 
м.Чернігові.

Депутат Чернігівської міської ради ТАРАСОВ Віктор Володимирович


