
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

<2 7  ж е Я 2 0 /£  року м. Чернігів № 12/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Хольченкової Н. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Хольченкової Наталії Миколаївни 
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 Хольченкової Н. М. на 
розгляд заступнику міського голови Кириченку О.В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити міську 
раду та депутата міської ради Хольченкову Н. М. до 21 листопада 2016 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



ХОЛЬЧЕНКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
Депутат Чернігівської міської ради

14013 м. Чернігів вул. Молодчого б. 12, кв. 6 
а11уап8@іпЬох.ги 

тел. (063) 621 70 31

Вих. № 26 від 27.10.2016

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

Шановний Владислав Анатолійовичу!

Прошу розглянути необхідність проведення в 2017 році капітального ремонту 
дороги за адресою вул. Савчука, буд. З, оскільки ця адреса вже була включена до 
Програми покращення доріг та проїздів у житловій забудові міста Чернігова на 2016, але 
на сьогодні роботи не виконані та за інформацією КП «Деснянське» вже не будуть 
виконані у 2016 році згідно різних причин.

При цьому мені, як депутату міської ради, у вересні цього року представниками КП 
«Деснянське» була надана інформація щодо проведення цих робіт у 2016 році, про що я 
інформувала мешканців. Також вище вказана адреса (вул. Савчука, 3) була зазначена в 
переліку доріг для капітального ремонту в ЗМІ, тому мешканці вул. Савчука з 
нетерпінням очікують проведення цих робіт, так як ця дорога дійсно знаходиться в 
жахливому стані.

Отже, враховуючи вище сказане, прошу першочергово включити адресу: вул. 
Савчука, буд. З в перелік доріг для капітального ремонту у 2017 році.

З повагою, депутат
Чернігівської міської ради / С І  Хольченкова Н. М.


