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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 25/УІІ- *)С

Про депутатський запит депутата 
міської ради Осіковської Н. С.

Заслухавш и запит депутата міської ради Осіковської Наталії Сергіївни 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 Осіковської Н. С. на 
розгляд заступнику міського голови Хоніч О. П., начальнику управління у 
справах сім ’ї, молоді та спорту міської ради Дериземлі А. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Осіковську Н. С. до 25 грудня 2017 року.

М іський голова В. А. Атрошенко



ФРАКЦІЯ
РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

в Ч Е Р Н І Г І В С Ь К І Й  М І С Ь К І Й  Р А Д І  
УІІСКЛИКАННЯ

14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 64, оф. 5, тел.: 93-18-53,
rpl_chernigivobl@ukr.net

№-^.4 від "30“листопада 2017 року

Чернігівському міському голові 
Атрошенко В.А.

Депутатський запит

На адресу фрації надходять звернення меш канців м. Чернігова щодо 
відсутності у м. Чернігів сучасних, обладнаних відповідно до визначених 
регламентів спортивних закладів для проведення змагань з бальних та 
сучасних танців.

Гак, за встановленими регламентами до місця проведення змагань 
ставляться відповідні вимоги:
1. Місце проведення змагань повинно забезпечувати зручність підготовки і 
виступи учасників змагання, роботи судів і розміщ ення глядачів. До нього 
повинний бути зручний проїзд суспільним і особистим транспортом.
2. У спорудженні, в якому проводиться змагання, повинні бути наступні 
приміщення: -  приміщ ення для виступу спортсменів; -  місце для реєстрації 
учасників; -  приміщ ення (місце) для роботи лічильної комісії; -  приміщення 
(місце) для підготовки учасників до виступу; -  приміщ ення для суддівської 
колегії; -- гардероб для верхнього одягу учасників турніру і глядачів; -  не 
менше двох санвузлів; -  місце (стенд) для інформації про хід змагань.
3. Приміщення для виступу спортсменів, крім пракетної площадки для 
виступу, повинно також мати місце для роботи суддівської колегії і місця для 
глядачів. Корисна площ а танцювального паркету не може бути менше ніж 
280 кв. метрів при цьому довжина короткої сторони танцмайданчика не може 
бути менше ніж 14 м. :
4. На місцях для роботи судів повинні знаходитися папки з документацією 
судді, а також таблички з цифрами з 1 до 8 для забезпечення відкритого 
суддівства.
5. Кількість місць для глядачів повинно бути не менше як 50% від 
передбачуваного числа учасників. Глядацькі місця повинні забезпечувати 
зручний перегляд виступів танцюристів. 6. Приміщ ення (місце) для роботи 
лічильної комісії може знаходитися в приміщенні для виступу спортсменів 
або окремо, воно повинно бути обладнано необхідною апаратурою, котра 
забезпечує нормальну роботу лічильної комісії. Забороняється кому-небудь, 
крім членів лічильної комісії, Головного судді, Спортивного інспектора і 
Голови мандатної комісії знаходитися під час змагань в приміщенні (місці) 
для лічильної комісії.
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7. Приміщення (місце) для підготовки учасників до виступ)' призначено д;;я 
забезпечення підготовки спортсменів до виступу на турнірі та їх відпочинку 
в перервах між виступами. Воно повинно бути обладнано достатньою 
кількістю місць для розвіш ування танцю вальних костюмів, електричними 
розетками на 220 В та 380 В. Кількість крісел (стільців) у ньому повинно 
бути не менше половин від кількості учасників. Температура повітря к 
даному приміщенні не повинна бути нижче 18 градусів.
8. Приміщення для суддівської колегії призначено для проведення в ньому 
нарад суддів, що обслуговують турнір, а також для організації їх харчування. 
Не рекомендується нікому, включаючи присутніх на турнірі тренерів, крім 
суддівської колегії і членів лічильної комісії, , Голови мандатної комісії 
заходити в дане приміщення в ході турніру і перергах між виступами 
учасників змагань без дозволу Головного судді або Спортіслектора.
9. М ісце (стенд) для інформації про хід турніру може знаходитися в 
приміщенні для виступу спортсменів або бути обладнаним в окремому 
приміщенні. У даному місці (на стенді) повинні постійно знаходитися: 
програма турніру, результати попередніх виступів для спортсменів, котрі не 
пройшли до наступного туру змагань і інш ої інформації. Право вивішуванн;-- і 
вилучення інформації з місця (із стенда) мають тільки Головний судді  
турніру, Спортінспектор, члени лічильної комісії.

Мені відомо, що на стадії проектування перебуває проект реконс гру кції 
стадіону « о Лугу; л^:'р"ис і  », відтак на сьогодні наявна реальна можливісл ь у 
проектному рішення врахувати умови необхідні длг» проведения у таких 
приміщеннях змагань з бальних та сучасних танців. Наявність у міси 

відповідного приміщення дозволить поглибити розвиток спортивного т.’.нц.о 
на державному рівні, створить умови для проведенії;: у місті ?мапшь та 

фестивалів.
У зв ’язку з розглядом звернень громадян, керуючись ст.ст. 1, 10- І4, 22 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу:
1. Вжити заходів для створення у місті сучасного, обладнаного відповідно 

до визначених регламентів спортивного закладу для проведення 
змагань з бальних та сучасних танців. Розглянути можливість 
облаш тування такого спортивного закладу під час проведення 
запланованої реконструкції існуючих спортивних закладів.

Голова фракції


