
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

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

 

 

 

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., директору комунального 

підприємства "Паркування та ринок" міської ради Гоголю М. О. 

 

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

Стосовно напрацювання та 
запровадження концепції 
маркування паркувальних місць 
для людей з інвалідністю

Депутатський запит 

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу та шанування.
З 26 жовтня 2017 року почав діяти закон, який піклується про пріоритетне

право стоянки автомобілів, які належать людям з інвалідністю. Ця норма 
прописана в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, 
стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з 
інвалідністю». Дуже часто водії транспортних засобів зіштовхуються з тим, 
що марнування паркувального місця для людей з інвалідністю є затертим, 
нечітким, чи погано видимим. І несвідомо припаркувавшись там, патрульна 
поліція виписує протокол про порушення правил Дорожнього руху.

В світі є практика, що паркувальне місце для людей з інвалідністю 
маркується в синій, або блакитний колір:

у   -

Звертаюсь до Вас , шановний Владиславе Анатолійовичу, спільно з
Вашим профільним заступником, КП «Паркування та ринок»,
представниками патрульної поліції м. Чернігова, головами районних
адміністрацій, власниками супермаркетів, торгово-розважальних центрів,
офісних центрів та великих ринків напрадювати та запровадити концепцію

іХ-'Іостосовно належного маркування-^міс людей з гнвалідністю.
О
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Враховуючи викладене , відповідно до ст.21,22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад»,прошу:

1.Надати необхідні доручення на розгляд заступнику,КП «Паркування та 
ринок».

2.Про результати прошу повідомити мене у встановлений законом термін.

З повагою,
депутат VII скликання ЧМР:

,у>Т /
Р.Гусак
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