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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

24 квітня 2019 року м. Чернігів № 41/УІІ-20

Про депутатський запит депутата 
міської ради Бакшуна І. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Бакшуна Івана Миколайовича 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 Бакшуна І. М. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Бакшуна І. М. до 20 травня 2019 року.

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК



УКРАЇНА
м. Чернігів

ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
сьомого скликання

" 24 " квітня 2019 р. Чернігівському міському голові
Вих. № 47 Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!
Відповідно до п. 2, ст. 13,14 Закону України «Про статус депутатів

місцевих рад» та п. 10, ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», до мене, як до депутата міської ради, звернулися мешканці 

багатоповерхових та приватних будинків мікрорайону Олександрівка в 

м. Чернігові з проханням вирішити питання щодо впорядкування занедбаної 

території на в’їзді до масиву на повороті з вул. 1 -го Травня на вул. Інженерну. 

Дана територія багато років тому втратила своє цільове призначення - для 

розміщення та обслуговування газорозподільної підстанції і перетворилась на 

стихійне сміттєзвалище та чагарник за напівзруйнованим парканом.

Мешканці мікрорайону вже звертались до Чернігівської міської ради з 

проханням вирішення питання відведення вказаної території під зону 

відпочинку та її впорядкування, за підсумками розгляду якого отримали 

відповідь за підписом керівництва ЖКГ Чернігівської міської ради та КП 

«Муніципальна варта» без зазначення шляхів вирішення та конкретних 

термінів.

Прошу Вас, вжити необхідних заходів для вирішення даного питання.

Про результати розгляду мого депутатського звернення прошу 

повідомити мене письмово в термін, передбачений чинним законодавством 

України, за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, буд.7,

Чернігівська міська рада, загальний відділ, депутату Бакшуну І.М.

З повагою,
*

депутат Чернігівської міської ради /  " Бакшун І.М.



14000, м.Чернігів, 
вул.Магістратська, 7 
Депутату Чернігівської міської ради 
Бакшуну Івану Миколайовичу

від імені мешканців 
багатоповерхових та приватних 
житлових будинків мікрорайону 
Олександрівка в м.Чернігові 
Федорук Світлана Олександрівна 
м.Чернігів, 2-й пров. Надії, 60

З В Е Р Н Е Н Н Я
від імені мешканців багатоповерхових та приватних житлових будинків 

мікрорайону Олександрівка в м.Чернігові

Шановний Іване Миколайовичу!
05 квітня 2018 р. нами, мешканцями житлового масиву Олександрівка, а саме 

-  багатоповерхівок по вул.І-го Травня 191, 191-6, 195-6, приватних житлових 
будинків по вул. 1-го Травня, Єфремова, Інженерна, Надії, 1-го, 2-го, 3-го провулків 
Надії, було прийнято рішення звернутися до міського голови з проханням навести 
лад на занедбаній площадці на в”їзді до нашого житлового масиву на повороті із 
вулиці з 1-го Травня на Інженерну. Вказана площадка багато років тому втратила 
своє цільове призначення -  для розміщення та обслуговування газорозподільної 
підстанції і перетворилася на смітник (копії звернення та фотографій додаються). 
Зараз там за напіврозваленим парканом знаходиться занедбана будівля колишньої 
підстанції, вуличний туалет без дверей, хащі із кущів для відвідування їх 
безпритульними тваринами та повалені дерева.

У відповідь на наше звернення на адресу міського голови надійшло декілька 
відписок за підписом керівництва ЖКГ Чернігівської міської ради та КП 
«Муніципальна варта» без будь-якого конкретного змісту та намірів.

Вважаємо, що ми як платники податків маємо право розраховувати на 
благоустрій прилеглої до наших помешкань території, яка відповідала би санітарним 
та людським нормам. Тому звертаємося до Вас із проханням як до депутата 
Чернігівської міської ради по нашій дільниці внести на розгляд чергової сесії 
питання про відведення вказаної території під зону відпочинку для нас та наших 
дітей. Для цього зобов’язати відповідні експлуатаційні організації знести 
жалюгідного вигляду паркан та вуличний туалет, дикоростучі кущі та дерева, 
прибрати сміття та розрівняти територію під зелені культурні насадження та паркові 
лавки.

Додаток: Копії звернення та відповіді та фотографії ділянки (всього 9 арк.).
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