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Про депутатський запит депутата 
міської ради Левченко І. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Левченко Інни Миколаївни 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 Левченко І. М. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Левченко І. М. до 23 лютого 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



ДЕПУТАТ 
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Атрошенку Владиславу Анатолійовичу 
14000, м.Чернігів, вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо до шляхів вирішення 
проблемного питання з 
пасажирським перевезенням 
маршрутного автобуса №35

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, надходять 
колективні звернення від мешканців району Нова Подусівка, у місті 
Чернігові з проханням вирішити проблемне питання з громадським 
транспортом, а саме маршрутним автобусом №35.

Громадський транспорт загального користування є складовою 
частиною єдиної транспортної системи міста. Він здійснює перевезення 
пасажирів разом з іншими видами пасажирського транспорту.
Організація перевезення пасажирів повинна забезпечувати найменший час 
доставки пасажирів і регулярність руху транспортних засобів на всьому 
шляху прямування, раціональне використання рухомого складу, повну 
безпеку й високу культуру обслуговування пасажирів з найменшими 
витратами.

Даний маршрут сприяє своєчасному доїзду учнів та студентів до 
навчальних закладів міста Чернігова, та навпаки додому; на роботу особам, 
які працюють на підприємства, установах, організаціях нашого міста 
покращує транспортне сполучення жителів цього району з метою закупівлі 
товарів та отримання побутових послуг.

Мешканці скаржаться на те, що надзвичайно складно добиратися на 
навчання, роботу, адже маршрутний автобус №35 курсує у недостатній
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кількості одиниць, відтак маршрут переповнений, дорога до роботи та 
навчання займає дуже багато часу. Часто буває не дочекавшись маршрутного 
автобусу №35, або не в змозі потрапити в салон, тому що автобус 
переповнений, мешканцям цього віддаленого району доводиться їхати з 
пересадками, а це збільшує їх витрати.

А так як, маршрутний автобус №35 курсує не за розкладом і особливо в 
ранковий час буває переповнений, то, не завжди зупиняється на зупинках. В 
результаті люди практично щодня ризикують запізнитися на роботу. А з 
настанням осінньо-зимового періоду дорослі та діти вони ще й ризикують 
здоров’ям, бо ніхто не дає гарантії, що на зупинці їм не доведеться мерзнути 
в очікуванні автобуса по ЗО хвилин -  як по дорозі до місця роботи та 
навчання, так і при поверненні з неї.

Необхідність регулярної роботи маршрутного автобусу №35 у вказаному 
напрямку зумовлена багатьма об'єктивними обставинами та потребами 
мешканців цього району.

1. Провести комплекс заходів по вивченню роботи транспорту на 
мікрорайоні Нова Подусівка.

2. Переглянути транспортну мережу міста з можливістю руху іншого 
автобусного маршруту через вулицю Глібова.

3. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення на маршруті автобуса 
№35 достатньої кількості одиниць транспорту.

4. Зобов'язати перевізника автобусного маршруту №35 рухатись за 
графіком.

У відповідності до статті 22 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», прошу повідомити про результати розгляду даного запиту в 
строки передбачені законодавством.

Письмову відповідь на моє ім’я прошу у встановлені законом терміни 
надіслати на адресу: 14000, м.Чернігів, вул. Магістратська, 7

З повагою,

Прошу:

депутат Чернігівської міської ради І.М. Левченко


