
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

   21 березня  2019 року            м. Чернігів    № 40/ VII - 22 

 

 

 

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 

житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В. 

 

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 

 



УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПУТАТ
Гусак Р.В.

ReginaH@ukr.net

______ 6 № 20.03.2019 Міському голові
Атрошенку В.А

Щодо стимулювання професії двірників 
місті Чернігов

Депутатський запит

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

Кожен з нас поспішаючи на роботу , університет чи просто у справах, 
хоче бачити вулиці свого міста чистими. Однак, ми не завжди помічаємо 
велику працю двірників, які дбають про його чистоту.

Тому хочу привернути Вашу увагу до гострої потреби у кваліфікованих 
робітничих кадрах у м. Чернігові. У багатьох комунальних підприємствах 
нашого міста є проблема з доукомплектацією штату двірників.

Професія двірника дуже важлива , адже якість роботи двірника 
визначає вигляд двору, вулиці, міста в цілому. Звичайно, що зараз важко 
знайти таких людей, які б хотіли мати професію двірника, оскільки це люди, 
які коя&н день займаються важкою працею за невеликі кошти в ранковий і 
пізній вечірній час.

Як правило, двірниками працюють старші люди, а для такої роботи, 
перш за все, потрібно мати відмінне здоров’я, оскільки основну частину часу 
двірнику доводиться проводити на відкритому повітрі, що часто призводить 
до простудних захворювань. Також великі рухові навантаження можуть 
спричинити хвороби суглобів, остеохондроз.

Тому потрібно заохочувати молодих людей до обіймання такої 
необхідної і незамінної професії двірника і така робота повинна відповідно 
винагороджуватися.
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Таким чином, на основі усього вищезазначеного та керуючись ст..ст. 
13,21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 49 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», прошу Вас:

Розробити Програму, яка стимулюватиме молодих людей працювати 
двірниками у м. Чернігові і підніме статус цієї професії.

Про результати запиту прошу повідомити мене у строки, визначені ч. 2 ст. 
13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

З повагою,
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