
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

   21 березня  2019 року            м. Чернігів    № 40/ VII - 18 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Гусак Р. В. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Гусак Регіни Вікторівни 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 Гусак Р. В. на 

розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 

транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради Рижому О. М. 

 

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Гусак Р. В. до 19 квітня 2019 року. 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПУТАТ
Гусак Р.В. 

R e g i n a H @ u k r . n e t

X  № /У об Лс№
М іському голові 
Атрошенку В.А.

Депутатський запит

Щ одо шляхів вирішення 
проблемного питання з 
пасажирським перевезенням

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене як до депутата Чернігівської міської ради звернулися батьки 
вихованців та учні навчального закладу КЗ «ЧНРЦ№ 2»,що знаходиться за 
адресою проспект Перемоги, 183 просять посприяти у відновленні маршруту 
громадського транспорту № 14,або організації іншого маршруту.

В КЗ «ЧНРЦ № 2» навчаються діти з різних районів міста,щоб добратися 
до навчального закладу багатьом з них треба робити декілька пересадок.

Ці діти мають особливі потреби (порушення опорно-рухового апарату та 
інші вади психо -ф ізичних розладів).Для них дуже важливо добиратися до 
навчального закладу зручно без додаткових пересадок.

Враховуючи викладене ,керуючись ст.ст.21,22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» прошу Вас надати відповідні доручення 
профільному заступнику,управлінню транспорту та зв 'язку ,щодо вирішення 
питання належного транспортного сполучення № 14 м.Чернігова.

Про результати прошу повідомити мене у встановлений законом термін.

Депутат міської ради

mailto:ReginaH@ukr.net


Депутату Чернігівської міської 
ради сьомого скликання 
Гусак Регіні Вікторівні 
Колектив батьків КЗ «ЧНРЦ № 2»

Ш ановна Регіна Вікторівна!

Ініціативна група батьків вихованців та учнів навчального закладу КЗ 
« ЧНРЦ №  2» що знаходиться за адресою проспект Перемоги , 183 просить 
Вас посприяти у відновленні маршруту громадського транспорту № 14 або 
організації іншого маршруту. Зупинка цього маршруту знаходиться поруч з 
навчальним закладом.

В КЗ «ЧНРЦ № 2» навчаються діти з різних районів міста .Щоб добратися 
до навчального закладу, багатьом з нас приходиться робити декілька 
пересадок.

Наші діти мають особливі потреби ( порушення опорно -  рухового апарату 
та інші вади психо -  фізичних розладів). Для нас дуже важливо добиратися 
до навчального закладу без додаткових пересадок та виходити на зупинці що 
розташована поруч з будівлею закладу.

Просимо Вас посприяти у вирішенні нашого питання .
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