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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 31/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Іванченка В. Г.

Заслухавши запит депутата міської ради Іванченка Віктора Григоровича 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 Іванченка В. Г. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., директору комунального 
підприємства “Міськсвітло” Чернігівської міської ради Николенку В. М.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Іванченка В. Г. до 20 червня 2018 року.

Міський голова



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання

вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000, тел. 096 67 22 789,E-mail: vivanchenko83@gmail.com

Щодо влаштування мереж зовнішнього 
освітлення

Вуличне освітлення як на території школи, так і на прилеглій її частині виконує ряд 
важливих функцій. Створення оптимального світлового потоку знижує ризик травмування 
школярів, підвищує безпеку їх переміщення і в цілому поліпшує криміногенну ситуацію в 
мікрорайоні. Так дорога по вулиці Володимира Неговського, яка веде до Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 в темний період часу не освітлюється. Крім 
того, територія самого навчального закладу також потребує додаткового освітлення. Після 
неодноразових звернень до управління житлово-комунального господарства Чернігівської 
міської ради щодо вжиття заходів для вирішення даного питання ситуація не змінилась. 
Для уникнення загрози життю та здоров’ю дітей, вважаю за необхідне забезпечити 
комфортні та безпечні умови під час недостатньої видимості.

З огляду на зміст викладених обставин та важливість вирішення даної проблеми, 
керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст. 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 2, 11, 21, 22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», як представник 
територіальної громади, виборців свого округу, прошу:

1. Забезпечити влаштування мереж зовнішнього освітлення від загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 35 до вулиці Красносільського, 87 вздовж дороги по вул. 
Володимира Неговського.

2. Про результати розгляду даного депутатського запиту повідомити мене у 
порядку, визначеному у ст. 22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад».

Додаток: схема зовнішнього освітлення по вул. Володимира Неговського в районі

№ 2 від 31 травня 2018 р. Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

ЗНЗ № 35.

З повагою
депутат Чернігівської міської ради В.Г. Іванченко

mailto:vivanchenko83@gmail.com



