
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

   21 березня  2019 року            м. Чернігів    № 40/ VII - 20 

 

 

 

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 Атрощенко О. А., на розгляд заступнику 

міського голови Черненку А. В., голові Деснянської районної у м. Чернігові ради 

Грецькому В. М., голові Новозаводської районної у м. Чернігові ради Кузнецовій 

– Молодчій Т. С. 

 

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. 

ReginaH@ukr.net

№ 20.03.2019
Міському голові 
Атрошенку В.А.

Депутатський запит

Щодо необхідності встановлення 
елементів доступності для осіб з інвалідністю

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

Користуючись нагодою, дозвольте висловити Вам свою повагу та 
звернутись із наступним.

Звертаюсь до Вас ,щодо необхідності здійснення моніторингу умов 
проживання усіх осіб з інвалідністю (візочників), на предмет безбар’єрності.

У Чернігові, попри те, що багато чого робиться й надалі критична ситуація 
з безбар’єрністю для осіб на інвалідних візках . Така ситуація є 
неприпустимою для туристичного міста, оскільки це безпосередньо 
стосується Конституційних прав, гідності та якісного життя чернігівчан та 
гостей міста з особливими потребами:

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст..21.22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад»,прошу:

1. Зобов’язати в найкоротші терміни відповідні структурні підрозділи 
Чернігівської міської ради означити місця для стоянки автомобілів осіб 
з інвалідністю найближче до входу в будинок.

2. Надати інформацію про кількість осіб з інвалідністю на візках, в тому 
числі про тих, які проживають в помешканнях, незабезпечених 
належною доступністю.
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3. Дати доручення відповідним структурним підрозділам Чернігівської 
міської ради сформувати комплексну програму відповідних заходів із 
впровадження безбар’єрності для чернігівчан з обмеженими фізичними 
можливостями.

4. Про результати прошу повідомити мене у встановлений законом термін 

З повагою,
депутат VII скликання ЧМР: /Р.Г усак
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