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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 35/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Тарасова В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Тарасова Віктора Володимировича 
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 Тарасова В. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В., начальнику 
управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради 
Рижому О. М.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Тарасова В. В. до 19 листопада 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



О0ДЕМ АЛЬЯНС

ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

26  жовтня 2018 року
Суб'єкт подання -Тарасов Віктор Володимирович,

фракція «ДемАльянс»

Депутатський запит

До мене як до депутата Чернігівської міської ради звернулися мешканці 
вул.Зеленої м.Чернігова. Громадяни обурені багаторічним поганим станом 
дорожнього покриття на цій вулиці.

В літку цього року під масштабних ремонтних робіт та перекриття вулиць 
в центрі міста, міською владою було прийняте рішення про направлення руху 
транспорту в об'їзд, зокрема маршрутних автобусів та вантажних 
автомобілів, саме через цю вулицю. При тому що на цій вулиці відсутні 
тротуари та нормальне освітлення, що може призвести до наїзду на 
пішоходів. В той же час вік окремих приватних будинків по цій вулиці 
перевищує 100 років і рух великогабаритного транспорту можу призвести до 
руйнації старих приватних будинків.

Ситуація ускладнюється проведенням будівництва багатоповерхових 
будинків за адресою вул.Зелена 8 та 10, через що вантажний будівельний 
транспорт ще більше погіршує стан дорожнього покриття по вул.Зеленій та 
загрожує руйнації приватних будинків.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до ст.21, 22 ЗУ «Про статус 
депутаті^ місцевих рад», прошу надати доручення:

1. Управлінню ЖКГ Чернігівської міської ради передбачити проведення
ремонту дорожнього покриття по вул.Зеленій на ділянці від 
вул.Мстиславська до вул.Гонча та далі до річки Стрижень в 2019 році.

2. Управлінню транспорту Чернігівської міської ради та Управлінню
патрульної поліції Чернігівської області в подальшому утриматися від 
направлення об'їзного руху транспорту через вул.Зелену.

Депутат Чернігівської міської ради ТАРАСОВ Віктор Володимирович


