
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

24 квітня 2019 року м. Чернігів №  41 /VII-19

Про депутатський запит депутата 
міської ради Іванченка В. Г.

Заслухавши запит депутата міської ради Іванченка Віктора Григоровича 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 Іванченка В. Г. 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 Іванченка В. Г. до 20 травня 2019 року.

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання

вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000, тел. 096 67 22 789,E-mail: vivanchenko83@gmail.com

Щодо облаштування пішохідної 
доріжки по вул. Толстого

Розвиток туризму є одним із пріоритетних напрямів соціально- 
економічного розвитку міста Чернігова. В створенні сприятливого 
туристичного іміджу Чернігова на внутрішньому та зовнішньому ринку 
туристичних послуг важливу роль відіграє інфраструктура. Зокрема, 
неподалік історичних та культурних пом"яток.

На сьогоднішній день, поблизу унікального архітектурного комплексу 
Антонієвих печер, є не облаштована пішохідна доріжка, яка створює 
незручності мешканцям та гостям міста.

Проблемна ділянка дороги розташована по вул. Толстого. Її довжина 
від сходинок Антонієвих печер до зупинки громадського транспорту складає 
125 м. З обох сторін вона оточена курганами. Під час несприятливих 
погодних умов в зоні пішохідної доріжки накопичується вода, що 
унеможливлює її використання. Пішоходи змушені обходити цю ділянку 
дороги та пересуватись по курганах.

З метою здійснення депутатських повноважень, керуючись ч. 2 ст. 19 
Конституції України, ст. 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. ст. 2, 11 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», як представник 
територіальної громади, виборців свого округу, звертаюсь до Вас з 
проханням забезпечити:

1) Розробку проектно-кошторисної документації на виконання

№ 1 від квітня 2019 р. Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

робіт по благоустрою пішохідної доріжки по вул. Толстого.
2) Виконання вказаних вище робіт в 2019 році.

Додаток: фото пішохідної доріжки по вул. ТолстсФо.

З повагою
депутат Чернігівської міської ради В.Г. Іванченко
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