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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № ЗЗ/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Коваленка В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Коваленка Володимира 
Вікторовича 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 Коваленка В. В. 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 Коваленка В. В. до 20 вересня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»
14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 49а, к. 401 

таї. :(093)036-31-41;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

Шановний Владислав Анатолійович!

21 грудня 2017 року я подав звернення до заступника міського голови 
Черненко А, В. , яке було зареєстровано загальним відділом Чернігівської 
міської ради 21 грудня 2017року, щодо встановлення дорожніх знаків на 
перехресті вулиць О.Кошевого, вул. Волковича та в’їзду до 171 військового 
заводу та облаштування пішохідного переходу.
На даний час дорожня ситуація на цьому перехресті дуже складна, що не рідко 
призводить до ДТП.
Незабаром початок навчального року, через це перехрестя багато дітей йдуть до 
шкіл №28 та №33.
З метою запобігання ДТП та безпечного перетинання проїзної частини потрібно 
у вказаному місці встановити дорожні знаки та облаштувати пішохідний перехід. 
По теперішній час письмової відповіді на своє звернення я не отримав, з цього 
питання я особисто спілкувався з заступником міського голови 
Черненко А. В., але відповіді також не отримав.
Прошу Вас вжити заходів до відповідних структур з метою облаштування 
пішохідного переходу та встановлення дорожніх знаків на перехресті вулиць 
О.Кошевого, вул. Волковича та в’їзду до 171 військового заводу .

До запиту додаю:

1. Копію депутатського звернення від 21 грудня 2017 року .

Депутат Фракції ПП «НАШ КРАЙ»
Чернігівської міської ради
16 серпня 2018 рік і

В. Коваленко



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 49а, к. 401 
тел.:(094) 988-53-41;

Заступнику міського голови 
Черненко А.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

Шановний Андрій Валентинович!
Прошу Вас розглянути на комісії з питань безпеки дорожнього руху , питання 
встановлення дорожніх знаків на перехресті вулиць О.Кошевого, вул. Волковича 
та в’їзду до 171 військового заводу.
На даний час дорожня ситуація на цьому перехресті дуже складна, що не рідко 
призводить до Д ІЛ .
Також через це перехрестя багато дітей йдуть до шкіл №28 та №33.
З метою запобігання ДТП та безпечного перетинання проїзної частини прошу 
встановити дорожні знаки та облаштувати пішохідний перехід.

В.В. Коваленко
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Депутат Фракції Т1І1 «НАШ КРАЙ» 
Чернігівської міської ради
21 грудня 2017 рік


