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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 19/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., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Іванченку В. Г. до 19 травня 2017 року.



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання

вул. М а г істр а тс ьк а ,  7. м. Ч ерн іг ів .  14000, тел. 096 67 22 7 8 9 ,Е - т а і І :  v iv a n c h e n k o 8 3 @ g m a il .c o m

Про розроблення проекту робіт по забезпеченню водовідведення 
стічних вод з вулиці Красносільського

Благоустрій міста у сучасному розумінні -  це створення зручного та 
безпечного життєвого простору для його мешканців. Однією із важливих 
складових є створення належних умов по водовідведенню стічних вод в 
приватному секторі.

Звертаю Вашу увагу на те, що по вул. Красносільського відсутні умови 
для належного водовідведення. Дане питання вже довгі роки гостро стоїть 
серед мешканців цієї та сусідніх вулиць, адже стічні води потрапляють в 
приватний сектор по природному рельєфу і підтоплюють його, що в 
результаті перешкоджає руху пішоходів та транспорту.

Я неодноразово звертався з проханням щодо забезпечення 
водовідведення на вищевказаній територій. На моє депутатське звернення 
№ 8 від 03.02.2017р. було одержано лист №1-27/25-758 від 16.02.2017р., в 
якому було зазначено про неможливість розроблення проекту для виконання 
робіт по забезпеченню водовідведення з ділянки дороги по вул. 
Красносільського, оскільки вказана вулиця не включена до переліку 
капітального ремонту вулиць в 2017р.

З метою покращення умов благоустрою по вул. Красносільського, 
Стратілата, Сабурова та керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст. 49 ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 2, 11 ЗУ «Про статус 
депутатів місцевих рад», як представник територіальної громади, виборців 
свого округу прошу:

1) розробити проектну документацію по реконструкції існуючого 
тротуару з встановленням бордюрного каменю по вул. Красносільського та 
виконати ці роботи;

2) про результати розгляду депутатського запиту та прийняте рішення 
інформувати мене у встановлений законодавством України термін за 
адресою: м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, депутатська скринька.

№ 2 0  від 19.04.2017 р. Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕП УТАТСЬКИЙ  ЗАПИТ

З повагою
депутат Чернігівської міської ради
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