
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

24 квітня 2019 року м. Чернігів №41/УІІ-22

Про депутатський запит депутата 
міської ради Коваленка В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Коваленка Володимира 
Вікторовича 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 Коваленка В. 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 Коваленка В. В. до 20 травня 2019 року.

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»
14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 49а, к. 401 

тел.:(093) 036-3 М І;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

До мене як до депутата Чернігівської міської ради звернулися мешканці нашого 
міста. Після впровадження автомобільного руху по колу на перехресті пр. 
Перемоги, вул. Іго Травня, вул. Олега Міхнюка, вул. Любомира Боднарука 
постійно створюються аварійні ситуації. Коло , по якому організовано рух, має 
малі розміри, а потоки транспорту з вул. Іго Травня та пр. Перемоги ( в напрямку 
центру міста) збігаються в одному місці. Водіям складно визначити хто з них вже 
перебуває на колі, а хто виїжджає на коло. Дорожні знаки з усіх сторін однакові, 
водіям важко визначити хто з них має перевагу в русі, тому часто виникають 
аварійні ситуації. Також ,вважаю за необхідне ,розглянути питання що до 
встановлення на пр. Перемоги в напрямку вул. О. Молодшого перед першим 
( малим) колом попереджувальний знак, оскільки водії які рухаються по пр. 
Перемоги з центру міста не завжди правильно оцінюють дорожню ситуацію і не 
надають перевагу транспортним засобам які рухаються по колу. На даний час 
дорожня ситуація на цьому перехресті дуже складна, що не рідко призводить до 
аварійних ситуацій.
На підставі вищевказаного, з метою запобігання створення аварійних ситуацій 
прошу встановити відповідні дорожні знаки.

Шановний Владислав Анатолійович!

Депутат Фракції ПП «НАШ КР, 
Чернігівської міської ради
24 квітня 2019 рік ✓(

В.В. Коваленко


