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20 року м. Чернігів № 22/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Вакуленка С. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Вакуленка Сергія 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 Вакуленка С. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., заступнику міського голови 
Ломако О. А.

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

Міський голова
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як до депутата міської ради, звернулись мешканці будинку №4 
по вулиці 1-ї Гвардійської Армії з проханням посприяти у вирішені їх 
нагальної проблеми. По суті їх звернення стосується проекту Бюджету участі 
«Гарним людям -  гарний відпочинок». Саме цей проект є одним із проектів 
переможців у частині капітальних видатків, але реалізація цього проекту 
затримується. До розробки зазначеного проекту мешканці будинку залучили 
фахівця з архітектурної майстерні «АТТЙК» Толкунова Сергія Віталійовича, 
котрий допоміг фахово розробити проект парку відпочинку, ініціативна 
група, із залученим фахівцем, розробила і провела опитування та обговорення 
серед мешканців будинку, за для максимально чіткої і фахової реалізації 
думки мешканців будинку. Проект був поданий до УЖКГ ЧМР на 
погодження начальником управління Куца Я.В., але останній не погодив його 
і відправив проект на Prozzoro, чим і затягнув реалізацію проекту. Це рішення 
обурило мешканців будинку (замовники проекту), адже інший 
проектувальник може не врахувати їх побажань і той проект, за котрий вони 
вболівали, буде реалізовано без урахування їхньої думки.

Проект розроблявся по першій категорії (найнижча вартість), вартість 
проекту складає 38 тис. грн. і відповідно до чинного законодавства вартість 
зазначеного проекту не зобов’язує пропускати його через систему Prozzoro. В 
той час мешканці будинку №4 по вул. 1-ї Гвардійської Армії та я, як депутат 
міської ради, не згоден з рішенням начальника УЖКГ ЧМР і сподіваймось на 
Ваше втручання за для вирішення сформованої проблеми. Оскільки «Бюджет 
Участі» - можливість мешканців вплинути на розвиток свого мікрорайону, але 
в разі зміни проектувальника мешканці мікрорайону «Градецький» не
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зможуть реалізувати всі свої задуми та бажання покладені на проект котрий 
їхніми зусиллями здобув перемоги.

Прошу Вас, дослідити вищезазначену проблему, зняти проект з системи 
Prozzoro, вразі, не зняття проекту з системи Prozzoro, надати можливість 
відповідальній за проект, як співзамовни|су проекту, погодити завдання на 
проектування парку відпочинку «Гарним .род ям -  гарний відпочинок».

С.В. Вакуленко
З повагою,
Депутат міської ради-


