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20 року м. Чернігів № 34Л/ІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Желдака І. Л.

Заслухавши запит депутата міської ради Желдака Ігоря Леонідовича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад'1 міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Желдака І. Л. на 
розгляд заступнику міського голови Хоніч О. П., начальнику управління освіти 
міської ради Білогурі В. О.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Желдака І. Л. до 18 жовтня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УП скликання 

ДЕПУТАТ 
Желдак Ігор Леонідович

14014, м. Чернігів, вул. Щорса, 57-Д; тел. (050)313-51-97; @таі1: izheldak_rada@mail.ru

Вих. № від Л б  ” 0 §  2018р.

Чернігівському міському голові 

Атрошенку В. А. 

вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ за п и т

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулась 

адміністрація ЗОШ І-ПТ ступенів №4 з приводу заміни центральної вхідної 

групи. Вхідні двері не відповідають сучасним вимогам енергозбереження, 

санітарно-технічних і протипожежних норм, мають аварійний стан, фізично і 

морально застаріли і мають незадовільний стан.

В ході обговорення цього питання керівництво навчального закладу 

передало мені звернення стосовно порушеного питання (копія додається).

Враховуючи вшцевикладене, керуючись ст.. 22 Закону України „Про 

статус депутатів місцевих рад” прошу:

- доручити відповідним структурним підрозділам ЧМР провести необхідні 

роботи для заміни вхідної групи;

- про результати розгляду прошу повідомити мене у встановлений законом 

термін.

Додаток: лист керівництва навчального закладу — 1 акр.
фото -  1 арк.

З повагою , депутат
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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Чернігівська загальноосвітня школа І-ІИ ступенів №4 

Чернігівської міської ради Чернігівської області 

вул. Толстого, 17, м. Чернігів, 14008, телефон 67-64-88, 67-64-01, e-mail: znz04@os.chernigiv-rada.gov.iia

ЄДРПОУ №25975814

Адміністрація Чернігівської ЗОШ І-Ш ступенів №4, педагогічний- 

колектив та батьківський актив просить Вашого сприяння у вирішенні 

питання хцодо модернізації центральних вхідних дверей у зв'язку із їх 

невідповідністю санітарно-технічним нормам, вимогам протипожежної 

безпеки та аварійністю.

Дверна коробка стара, просіла, внаслідок чого з'явились великі щілини, 

які € шляхом витоку тепла з приміщення у осінньо-зимовий період, завіси 

заіржавіли і майже вийшли з експлуатації. Дверне полотно перекошене, при 

значній вологості важко входить у дверну коробку, дверний замок постійно 

вимагає ремонту. Такий стан вхідних дверей викликає занепокоєння з 

погляду збереження матеріально-технічної бази закладу, безпеки праці та 

життєдіяльності.

від

Депатату Чернігівської міської ради 
Желдаку I. JI.

Директор пік О.М. Рідзель
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