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Про колективний депутатський
запит депутатів міської ради
Заслухавши колективний запит депутатів міської ради Осіковської Наталії
Сергіївни,
Живенко
Світлани
Віталіївни,
Тимошенка
Олександра
Володимировича, Іванченка Віктора Григоровича, Римаренка Сергія Сергійовича,
Федорця Григорія Івановича, Овчаренко Вікторії Станіславівни, Березинець Ірини
Геннадіївни, Шерстюк Жанни Володимирівни 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 колективний запит депутатів міської ради на розгляд
заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління житловокомунального господарства міської ради Куцу Я. В., начальнику управління
транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради Рижому О. М.,
начальнику управління освіти міської ради Білогурі В. О., начальнику
Чернігівського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області
Ребергу В. К.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити
міську раду та депутатів міської ради Осіковську Н. С., Живенко С. В.,
Тимошенка О. В., Іванченка В. Г., Римаренка С. С., Федорця Г. І.,
Овчаренко В. С., Березинець І. Г., Шерстюк Ж. В. до 25 травня 2018 року.

Міський голова

В. А. Атрошенко
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Колективне звернення депутатів
міської ради.
Шановний Владиславе Анатолійовичу!
Ми - депутати Чернігівської міської ради занепокоєні ситуацією, що
відбувається в нашому місті, пов'язаною з популяризацією та розповсюдженням
наркотичних

та

психотропних

засобів

через

мережу

Інтернет,

шляхом

розміщення на будинках (особливо навколо ЗНЗ та ВНЗ), у ліфтах, на зупинках
громадського транспорту та безпосередньо у самому громадському транспорті,
написів з посиланнями на сайти і номери телефонів у месенджерах, через які
можна придбати вищезазначені засоби.
Враховуючи велику кількість звернень батьків, педагогів, вихователів та
просто небайдужих мешканців міста, які глибоко занепокоєні поширенням
наркотичних

речовин,

можна

констатувати

факт

певної

бездіяльності

правоохоронних органів в даному напрямку. На сьогодні, ситуація з обігом
наркотиків через мережу Інтернет є надзвичайно великою загрозою не тільки в
місті Чернігові, а й в усіх регіонах України, оскільки у сучасному суспільстві
майже кожен неповнолітній має можливість виходу в Інтернет, де обіг
наркотичних засобів є фактично вільним.
На підставі ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" та
ст. 11 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" звертаємось до Вас,
як до міського голови, з проханням допомоги у вирішенні даної проблеми.

А саме:
- дати доручення балансоутримувачам будинків, зупинок громадського
•транспорту та самого громадського транспорту ліквідовувати написи та
листівки з посиланнями на Інтернет сайти та номерами телефонів через
які можна придбати наркотичні та психотропні засоби;
- дати доручення управлінню освіти Чернігівської міської ради збільшити
кількість профілактичних заходів для учнів ЗНЗ міста, направлених на
роз'яснення шкідливого впливу наркотичних засобів для організму
людини;
і

- звернутись до правоохоронних органів з вимогою активізувати свою
діяльність з даного напрямку.
Сподіваємось на Ваше розуміння та допомогу, оскільки продаж наркотиків

через

Інтернет

несе

величезну

небезпеку

та

вимагає

невідкладної

і

першочергової уваги як правоохоронних органів, так і органів місцевого
самоврядування.
З повагою,
депутати міської ради

