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Про депутатський запит депутата 
міської ради Тарасова В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Тарасова Віктора Володимировича 
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 Тарасова В. В. на 
розгляд першому заступнику міського голови Шостаку М. О., начальнику 
управління економічного розвитку міста міської ради Максименко Л. В., 
начальнику міського відділу поліції Головного управління національної поліції у 
Чернігівській області Кагітіну С. Ф.

2. Про результати розгляду депутатського запиту надати інформацію 
депутату міської ради Тарасову В. В. та загальному відділу міської ради до 
20 жовтня 2016 року.
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Депутатський запит

15 вересня 2016 року, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської 
ради було встановлено режим роботи цілому ряду об'єктів торгівлі, закладів 
ресторанного господарства та сфери послугу нічний час.

Зокрема, гральному закладу «ЛотоМаркет», який знаходиться на 1-му 
поверсі будинку 81 по проспекту Перемоги, був встановлений часовий 
режим роботи з 8.00 ранку до 22.00, через численні скарги мешканців 
будинку на шум, ґвалт та хуліганські дії в нічний час біля цього грального
закладу,

Але через 2 тижня після цього рішення виконкому, гральний заклад 
«ЛотоМаркет» за адресою Проспект Перемоги 81 продовжує працювати в 
цілодобовому режимі, свідомо ігноруючи вимоги міської влади.

Хочу нагадати, що саме той заклад, в приміщення якого навесні цього року 
вночі було кинуто бойову. Тільки чудом ніхто з людей не постраждав.

Тому в черговий раз хочу звернутися до Управління економічного розвитку 
Чернігівської міської ради та Чернігівського міського відділу Національної 
поліції забезпечити виконання рішення виконавчого комітету щодо 
обмеження роботи цього грального закладу у нічний час.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до ст.21, 22 ЗУ «Про статус депутатів 
місцевих рад» прошу:

Доручити Управлінню економічного розвитку Чернігівської міської ради та 
Чернігівському відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області 
забезпечити виконання рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 
ради від 15 вересня 2016 року щодо обмеження роботи грального закладу 
«ЛотоМаркет» за адресою Проспект Перемоги 81 після 22.00.

Депутат Чернігівської міської ТАРАСОВ Віктор Володимирович


