
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

Л 9 20 року м. Чернігів № 29/VII- 36

Про депутатський запит депутата 
міської ради Бакшуна І. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Бакшуна Івана Миколайовича 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 Бакшуна І. М. 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 Бакшуна І. М. до 23 квітня 2018 року.

Міський голова



Міському голові 
Атрошенко В.А.

Депутатський запит.

Шановний Владислав Анатолійович !

До мене звернулись мешканці новобудов, які розташовані та будуються в 
районі пологового будинку та міської лікарні №3, а також звертається 
адміністрація пологового будинку ЧМР, якому належить ця ділянка дороги.

Ділянка знаходиться в дуже жахливому стані. Приямковий ремонт 
власними силами пологового будинку, належного ефекту не дає, в зв»язку з 
відсутністю системи водовідведення. В весняний та осінній період 
асфальтне покриття руйнується по причині проїзду великовантажних 
автомобілів , що рухаються до новобудов.

Прошу відремонтувати ділянку цієї дороги, дуже сподіваюсь на Вашу 
підтримку, а також на підтримку та порозуміння колег та депутатів.

З повагою, 
депутат міської ради 

Бакшун І.М.
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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул.1 Травня, 172, м. Чернігів, 14034, тел. (0462) 95-22-27, 95-17-43, e-mail: chernigiv_roddom@ukr.net

Адміністрація пологового будинку ЧМР шанобливо просить Вас допомогти в 

вирішенні наступного питання:

Пологовому будинку ЧМР належить дорога якою користуються Міська лікарня №3, 

центр Фризеніус, а також власники новобудов Нового мікрорайону. Ділянка дороги 

знаходиться в дуже жахливому стані. Приямковий ремонт власними силами 

належного ефекту не дає в зв'язку з відсутністю водовідведення. В весняний та 

осінній періоди асфальтне покриття руйнується по причині проїзду велико

вантажних автомобілей, що рухаються на новобудови.

На теперішній час адміністрацією пологового будинку ЧМР замовлена проектно- 

кошторисна документація на капітальний ремонт ділянки асфальтного покриття. 

Капітальний ремонт цієї ділянки орієнтовно складає 2,5 млн. грн.

Сподіваємось на Вашу допомогу.
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Депутату міської ради 
Бакшуну Івану Миколайовичу

Звернення

З повагою 
головний лікар В.І. Гусак

Виконавець:
В.В. Вінницький 
95 - 16-94
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