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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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<19 і 2 0 року м. Чернігів № 11/УІІ- З У

Про депутатський запит депутата 
міської ради Желдака І. Л.

Заслухавши запит депутата міської ради Желдака Ігоря Леонідовича 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 Желдака І. Л. на 
розгляд директору комунального підприємства електричних мереж зовнішнього 
освітлення "Облсвітло" Чернігівської обласної ради Кузнєцову С. О.

2. Про результати розгляду депутатського запиту надати інформацію 
депутату міської ради Желдаку І. Л. та загальному відділу міської ради до 
20 жовтня 2016 року.

Міський голова



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII скликання

ДЕПУТАТ 
Желдак Ігор Леонідович

14014, м. Чернігів, вул. Щ орса, 57-Д; тел. (050)313-51-97; @ таі1: ігЬеМак_га<іа@гп.аі1.ги 

Вих. № 23 від „28” вересня 2016р.

Чернігівському міському голові 

Атрошенку В. А. 

вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Зустрічаючись з мешканцями свого округу (мікрорайон Лісковиця) 

виявилась серйозна і важлива проблема. До мене звернулись жителі провулку 

Нахимова (будинків №59, 59а та 66), які вимушені повертатись додому по 

дорозі, яка не має асфальтного покриття та ще й повній темряві, що може 

призвести до травмування.

Відповідно до ст. 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих 

рад” прошу:

- вирішити дану проблему, встановивши 2-3 ліхтарі на існуючі стовпи 

електромережі;

- про результати розгляду прошу повідомити мене у встановлений законом

термін.

Додаток: звернення мешканців на 01 арк.

фото провулку, де відсутнє вуличне освітлення

З повагою, депутат І.Л. Желдак



Депутату Городского Совета 

И.Л. Желдаку

*

Уважаемьій Игорь Леонидович!

Просим вьіполнить уличное освещение небольшого участка по переулку Нахимова 

в районе №№59, 59-А, 66. Речь идет об участке длиной 100 -150 м., которьій не 

освещается существующим уличньїм освещением в темное время суток с 

установкой хотя бьі одного-двух фонарей. Остальная часть переулка освещена до 

№57.

С уважением жители переулка Нахимова.

По поручению жителей
указанного участка: Полонєц С.А. І/С
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