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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № ЗЗ/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Березинець І. Г.

л

Заслухавши запит депутата міської ради Березинець Ірини Геннадіївни 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 Березинець І. Г. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., директору комунального 
підприємства “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради Гоголю М. О., 
заступнику начальника управління економічного розвитку міста міської ради 
Святушенко С. М., начальнику управління архітектури та містобудування міської 
ради Калюжному С. С.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Березинець І. Г. до 20 вересня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

УІІСКЛИКАННЯ
БЕРЕЗИНЕЦЬ ІРИНА ГЕННАДІЇВНА 

14017, м. Чернігів, вул. Мазепи, 38-а, тел.: 097-932-11-05, і.Ьеге2епеІ5@ашаі1.сот

№ 06 від 21” серпня 2018 року

Чернігівському міському голові 
Атрошенко В.А.

Депутатський запит

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України 
( 254к/96-ВР ), Законом «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими 
законами України.

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і 
захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - 
виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх 
повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні 
місцевого самоврядування.

При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має 
також право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське 
запитання.

Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, 
які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого 
вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить 
свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, 
об'єднань громадян.

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної 
ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові 
матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських 
повноважень.

На розгляді депутата міської ради перебуває звернення мешканців м. 
Чернігова щодо впорядкування стихійної торгівлі сільгосппродукцією 
власного виробництва.

Так, у зверненні йдеться про необхідність облаштування у м. Чернігів 
торгівельних майданчиків, де мешканці м. Чернігова зможуть реалізувати 
надлишки сільгосппродукції власного виробництва, що дозволить 
припинити стихійну торгівлю вказаною продукцією у м. Чернігові.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 21-22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», прошу:



Вирішити питання про можливість облаштування у м. Чернігів 
спеціалізованих торгівельних майданчиків, де мешканці м. Чернігова 
зможуть реалізувати надлишки сільгосппродукції власного виробництва.

Відповідь, за наслідками розгляду депутатського запиту прошу надати 
в письмовому вигляді на поштову адресу !

Березинець І.Г.


