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ЧЕРН ІГІВСЬКА М ІСЬКА 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 

тея.:(093) 036-31-41;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

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

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися мешканці вул. 
Волковича з наступною проблемою: по вулиці Волковича в кварталі будинків 
№17,№19,№21,№23 постійно бігає зграя собак ( на даний момент в кількості 12- 
15 особин). Дані тварини орієнтовано завезені жителями однієї з квартир 
першого поверху буд. №17, за ними ніхто не доглядає, належно не утримує і 
вони, по-факту, є безхазяйними . Водночас внаслідок того, що їх ніхто не годує, 
вони кидаються на людей чим створюють реальну загрозу їх життю та здоров’ю. 
Наближається початок навчального року, діти змушені будуть ходити до школи 
лише в супроводі дорослих, оскільки самим ходити по даній території їм 
страшно.
Жителі навколишніх будинків неодноразово звертались до відповідних служб 
міста( управління екології, ЖКГ, патрульної поліції, зооволонтерів, контакт- 
центру тощо...) але реакція з їхнього боку була відсутня.
Враховуючи вищевикладене прошу Вас вжити заходів до відповідних служб з 
метою забезпечення безперешкодного та безпечного пересування громадян за 
вказаною адресою.

До запиту додаю:

1. Копію звернення мешканців вулиці Волковича.

Депутат Фракції ПП «НАШ КР 
Чернігівської міської ради
15 серпня 2018 рік

В.В. Коваленко



Депутату 7 скликання 
Чернігівської міської ради 

Коваленку В.В. 
м. Чернігів; Просп, Миру буд. 49а, к. 401 

Галюги Андрія Віталійовича 
проживаючого 

по вул. Волковича, 21 кв. 12 
в м. Чернігів

А

Шановний Володимире Вікторовичу!

Звертаюсь до Вас з наступною проблемою. По вулиці Волковича в кварталі 
будинків №№17,19,21,23 постійно бігає зграя собак (на даний момент в кількості 
12-15 особин). Дані тварини орієнтовно завезені жителями однієї з квартир 
першого поверху буд. №17, за ними ніхто не доглядає, належно не утримує і вони 
по-факту є безхазяйними. Водночас внаслідок того, що їх ніхто не годує, вони 
кидаються на людей чим створюють реальну ЗАГРОЗУ їх життю та здоров'ю. Я та 
моя сім'я проживає в цьому районі вже 11 років і такого, щоб було небезпечно 
вийти на вулицю я не пам'ятаю.

Жителі навколишніх будинків, в тому числі і я неодноразово звертались до 
всіх служб міста (управління екології, ЖКГ, патрульної поліції, зооволонтерів, 
контакт-центру тощо...) але...реакція з їхнього боку відсутня.

Враховуючи викладене, прошу Вас ініціювати депутатський запит стосовно 
вирішення даного питання. Та зі свого боку посприяти у вирішенні питання 
збереження життя та здоров'я людей та ліквідації небезпеки від скупчення 
агресивних тварин.

Прошу визначити дане питання як пріоритетне, оскільки даний факт 
спричиняє соціальну напруженість та викликає бажання розібратись з ситуацією

і  і

поза правовим полем. \

З повагою,

А. Галюга
14.08.2018


