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20 року м. Чернігів № 33/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Вакуленка С. В.

л

Заслухавш и запит депутата міської ради Вакуленка Сергія 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 Вакуленка С. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я.  В., начальнику 
комунального підприємства “Зеленбуд” Чернігівської міської ради 
Старікову Р. М., директору комунального підприємства “М іськсвітлр” 
Чернігівської міської ради Николенку В. М.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Вакуленка С. В. до 20 вересня 2018 року.

М іський голова В. А. Атрошенко
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Ш ановний Владиславе Анатолійовичу!

Звертаюсь до Вас з приводу проекту-переможця Бюджету Участі 2016-
го року «Гарним людям -  гарний відпочинок» - паркової зони біля житлового 
будинка № 4 по вул. 1-ї Гвардійської Армії. М ною, як депутатом 
Чернігівської м іської ради, було направлено, неодноразово, письмові 
звернення до Управління житлово-комунального господарства ЧМР та 
оформлено депутатського запита та подано його під час 31-го пленарного 
засідання сесії Чернігівської міської ради стосовно завершення реконструкції 
зазначеного парку.

До мене, як до депутата Чернігівської м іської ради, щодня звертаються 
мешканці мікрорайону «Градецький» стосовно заверш ення реконструкції 
зазначеної локації та просять врегулювати та посприяти вирішенню цієї 
проблеми.

На сьогоднішній день, зазначене питання так і не вирішено. Ліхтарі 
встановлені, проте не підключені. Трава засіяна, проте частково. Плитка 
покладена, проте частково. Дерева не розчищені та невідновлений ландшафт, 
непокошена трава та росте бур’ян. Тобто фактично не одне депутатське 
звернення та запит не було виконано.

Прошу Вас посприяти вирішенню проблем паркової зони біля 
житлового будинка № 4 по вул. 1-ї Гвардійської Армії, проведенню 
завершенню робіт, щодо її реставрації у повному обсязі та переведенням її до 
зони відповідальності відповідного комунального підприємства Чернігівської 
міської ради, задля підтримання належного рівня благоустрою зазначеної 
локації.

З повагою,
Депутат міської рад С.В. Вакуленко


