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20 року м. Чернігів № 26/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Малець Н. І.

Заслухавши запит депутата міської ради Малець Наталії Іванівни 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 Малець Н. І. 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 Малець Н. І. до 22 січня 2018 року.
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Міський голова і /  В. А. Атрошенко
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21.12.2017 №21
Чернігівському 
міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, надійшло колективне 
звернення від меш канців будинків №2, № 2-Б, №13 по вулиці Ж абинського у 
місті Чернігові з питання сприяти у вирішенні питання щодо встановлення 
світлофору біля магазину «М еблі»(Ж абинського 2). На сьогодні за даною адресою 
встановлені знаки «Пішохідний перехід», але відсутня відповідна дорожня 
розмітка. Діти перейти дорогу без супроводу дорослих не можуть, водії не 
пропускають пішоходів.

Особливо занепокоєні батьки учнів ЗОШ  №6, ЗОШ  № 10, ЗОШ  № 20, адже діти 
постійно переходять дорогу в цьому місці, щоразу наражаючись на небезпеку.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 21.22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», прошу Вас надати відповідні доручення 
профільному заступнику, управлінню Ж КГ Чернігівської міської ради, зробити 
необхідне обстеження даного відрізка дороги та вжити заходів, а саме встановити 
світлофор (за можливості) або «лежачий поліцейський», поновити дорожню 
розмітку задля безпеки життя та здоров’ я пішоходів.

За результатами розгляду звернення, прошу надати відповідь у встановлений 
законом термін.

З повагою,

депутат Чернігівської міської ради Н.І.Малець


