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20 року м. Чернігів №  22Л/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" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської Желдака І. Л. на розгляд 
заступнику міського голови Черненку А. В., директору комунального 
підприємства “Міськсвітло” Чернігівської міської ради Ніколенку В. М.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Желдака І. Л. до 20 вересня 2017 року.

Міський голова



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII скликання

ДЕПУТАТ 
Желдак Ігор Леонідович

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

Вих. від  2017р.

Чернігівському міському голові 

Атрошенку В. А. 

вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИМ ЗАПИТ

Зустрічаючись з мешканцями свого округу (мікрорайон Лісковиця) 

виявилось серйозне і важливе питання: після проведення ремонтних робіт із 

заміни електроопор з дерев’яних на бетонні не відновлено вуличне освітлення по 

вул.. Феодосія Углицького 40-58.

В ході обговорення цього питання мешканці звернули увагу на 

наближення осінньо-зимового періоду з подовженою тривалістю темної часини 

доби і передали мені колективне звернення стосовно порушеного питання (копія 

додається).

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

статус депутатів місцевих рад” прошу:

- вжити заходи по відновленню вуличного освітлення та недопущенню у 

подальшому подібного;

- доручити відповідальним за освітлення вулиць міста провести необхідні 

роботи по відновленню вуличного освітлення;

- про результати розгляду прошу повідомити мене у встановлений законом

термін.

З повагою, депутат
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Депутату Чернігівської міської ради 
сьомого скликання 
Желдаку І. Л.

мешканців вул. Феодосія Углицького 
(Лісковиця) міста Чернігова

Звернення

Шановний Ігорю Леонідовичу, звертаємося до Вас з проханням 
допомогти нам вирішити ситуацію, яка склалася у нас по вулиці Феодосія 
Углицького, 40-58.

12 липня цього року по вулиці проводились ремонтні роботи по заміні 
електроопор з дерев’яних на бетонні: при цьому були зняті вуличні 
освітлювальні ліхтарі, а по закінченню робіт не були встановлені на місце.

Ми звернулись до організації, що проводила ремонтні роботи по заміні 
стовпів і отримали відповідь, що це не їх компетенція. Потім зателефонували 
на «Г арячу лінію» Кол-центру, де нам порадили звернутись до 
КП «Міськсвітло». Директор комунального підприємства Ніколенко В ’ячеслав 
Миколайович по телефону пообіцяв розібратись, але ліхтарів до цього часу 
так і не повісили.

Враховуючи те, що вулиця грунтова (без твердого покриття), по ній 
важко пересуватись вулицею в денний час, а в темну пору - взагалі 
небезпечно, та беручи до уваги те, що наближається осінньо-зимовий період і 
скорочення світового дня, ми просимо Вас посприяти у вирішенні даної 
проблеми.

З повагою

мешканці вул. Ф. Углицького


