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ГІро депутатський запит депутата 
міської ради Дериземлі А. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Дериземлі Андрія Васильовича 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 Дериземлі А. В., на 
розгляд заступнику міського голови Атощенку О. А., начальнику фінансового 
управління міської ради Лисенко О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Дериземлю А. В. до 16 січня 2019 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання 

Дериземля Андрій Васильович
Вих. № " / від/^грудня 2018 року

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, депутата Чернігівської міської ради, звернулися керівники 
спортивних федерацій та представники спортивної громадськості міста з 
проханням підняття питання щодо будівництва в нашому місті сучасного 
спортивного комплексу.

Фізична культура в Україні є часткою загальної культури суспільства, що 
спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних та інтелектуальних 
здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Спорт є 
важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, 
задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів.

Спорт не тільки є важливим фактором гармонійного розвитку та 
виховання молоді, а і життєвою необхідністю для людей різного віку, професій 
і соціальних категорій. В житті молодого покоління спорт займає особливе 
місце. Здоров'я та розвиток молоді -  найбільша інвестиція у майбутнє, те на 
чому не можна економити. Здорова нація -  це основа процвітаючого 
майбутнього держави.

Чернігівщина є олімпійським краєм. Відлік олімпійських медалей в 
нашому місті розпочався з 1984 року. Але спорт вищих досягнень не буває без 
масового спорту. Ми повинні зберегти те, що створено, а реформувати лише ті 
напрямки, що можуть покращити роботу галузі. Сьогодні незалежно від віку, 
статі, національності, соціального статусу, ідеологічних та релігійних 
переконань кожен мешканець нашого міста має можливість займатися 
фізичною культурою та спортом.

Якісне насичення спортивними спорудами дозволить розширити спектр 
фізкультурно-спортивних послуг для населення нашого міста, надасть змогу 
створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян Чернігова 
до занять фізичною культурою і спортом.



Будівництво палацу спорту дозволить не тільки підвищити рівень 
забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами для 
регулярних занять фізичною культурою і спортом, а і покращить умови для 
навчально-тренувальної роботи юних спортсменів, надасть можливість 
проводити культурно-масові заходи, змагання з футболу, легкої атлетики, 
футзалу, тенісу, волейболу, художньої гімнастики, плавання, видів 
єдиноборств.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 21, 22 Закону України "Про статус 
депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 № 93-IV, прошу Вас звернути увагу на 
поточну ситуацію та розглянути можливість будівництва та фінансування в 
нашому місті палацу спорту.

Сподіваюсь на розуміння та позитивне вирішення цього питання.

З повагою,
Депутат Чернігівської міської ради
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Депутату 
Чернігівської міської ради 

Дериземлі Андрію Васильовичу

Ми, які підписались нижче, керівники спортивних федерацій 
Чернігівщини, звертаємось до Вас з проханням підняти питання про 
будівництво в нашому місті сучасного палацу спорту та розглянути 
можливість фінансування проекту цього об’єкту.

Федерація

З повагою,
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Звернення підписали керівники громадських організацій, які займаються розвитком 
літніх видів спорту:

1. Федерація плавання Чернігівської області -  С.Крот.

2. Чернігівська обласна федерація баскетболу -  С.Терлецький.

3. Федерація важкої атлетики Чернігівської області -  О.Мощенко.

4. Федерація дзюдо Чернігівської області -  О.Крива.

5. Українська спортивна федерація «Козацький двобій» - О.Васик.

6. Федерація гімнастики Чернігівської області -  В.Куліч.

7. Чернігівська обласна федерація боксу -  Є.Артюх.

8. Чернігівська обласна федерація футболу -  Г.Прокопович.

9. Чернігівська обласна федерація ФСТ «Динамо» - В.Романов.

10. СК «Рукопашний бій» - С.Петрикей.

11. Чернігівська обласна федерація панкратіону -  О.Ковальов.

12. Колектив тренерів з кульової стрільби -  С.Чередінова (Заслужений тренер 
України).

13. Обласна федерація веслування на байдарках і каное -  О.Єкімов.

14. Чернігівська федерація вільної та греко-римської боротьби -  А.Настоящий.

15. Федерація веслування на човнах «Дракон» - С.Романчук.

16. Обласна федерація стрільби -  В.Коваленко.

17. Асоціація футзалу Чернігівської області -  В.Карабанов.

18. Чернігівська обласна федерація кікбоксингу -  [.Москаленко.

19. Федерація тхеквондо Чернігівської області -  Л.Лебедєва.

20. Чернігівська міська федерація дзюдо -  Ю.Бурнавцев.

21. Чернігівська міська федерація шахів -  Ю.Куценко.

22. Чернігівська міська федерація волейболу -  В.Жула.

23. Чернігівська обласна федерація настільного тенісу -  В. Лунєгов.
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