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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

О ї £  20 /(5 року м. Чернігів № 13/УІІ- 33

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., начальнику управління 
транспорту та зв’язку міської ради Бєльському О. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Хольченкову Н. М. до 23 грудня 2016 року.

Міський голова



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. № 45 від 30.11.2016

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владислав Анатолійовичу!

В результаті проведення до Міжнародного дня сліпих круглого столу, присвяченого 
проблемам людей з вадами зору, який відбувся 13 грудня 2016 року в приміщенні міської 
ради, прошу розглянути пропозиції, які надійшли від учасників заходу та врахувати їх при 
плануванні роботи структурних підрозділів Чернігівської міської ради на 2017 рік, а саме:

1) встановлення світлофорів зі звуковим супроводом для орієнтації інвалідів по зору у 
найбільш жвавих за дорожнім рухом місцях (список місць в порядку 
пріоритетності від Чернігівського відділення УТОС додається);

2) озвучення зупинок у міському транспорті;
3) використання тактильної плитки при будівництві доріг;
4) капітальний ремонт дороги до спеціалізованого садочка для дітей з вадами зору № 

23 та покриття асфальтом доріжки до садочка.

Окремо, хочу звернути увагу на пропозицію, яка поступила від Чернігівського 
відділення УТОС щодо надання пільги на оплату домашнього телефонного зв’язку у 
розмірі 50% для родини, де проживає 1 інвалід по зору 1 групи та 100%, якщо 
проживають 2 інваліди 1 групи, оскільки для інвалідів по зору спілкування телефоном є 
дуже важливим та необхідним видом контакту один з одним та з зовнішнім світом 
(звернення від Чернігівського відділення УТОС додається).

Прошу надати інформацію щодо впровадження даних пропозицій, кількості та строків 
даних робіт запланованих на 2017 рік.

З повагою, депутат 
Чернігівської міської ради Хольченкова Н. М.



УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ 
Чернігівська обласна організація 

Українського товариства сліпих (УТОС)
14013, м. Ч ернігів, вул. М енделєєва, З 

тел./факс: +38 (04622) 3-70-35, +38 063-393-80-73, +38 095-793-92-44, е-шаіі: сЬп§и(08@икг.пеІ 
п/р 26002300039613, код банку 353553, код в Є ДРП О У  37022192,

____________філія -  Ч ернігівське обласне управління АТ «О щ адбанк»

Вих. № 190 від «29» листопада 2016 р Депутату Чернігівської міської ради
Хольченковій Н. М.

«Щодо встановлення світлофора 
зі звуковим супроводом» 

Шановна Наталія Миколаївна!

Чернігівська обласна організація Українського товариства сліпих 
(УТОС) звертається до Вас з проханням сприяти встановленню світлофорів зі 
звуковим супроводом для орієнтації інвалідів по зору в наступних місцях:

• зупинка «Міський парк культури та відпочинку»;
• ринок Нива;
• центральний ринок;
• вул. 1 Травня (друга міська лікарня);
• перехрестя вулиць проспект Перемоги та П’ятницька;
• перехрестя вулиць Рокосовського і Доценка;
• перехрестя вулиць Рокосовського та Захисників України (м.Турист);
• політехнічний університет;
• перехрестя вулиць проспект Миру та Войкова;
• перехрестя вулиць 77 Гвардійської дивізії і ІТравня;
• перехрестя вулиць Шевченка та Молодчого;
• перехрестя вулиць Мазепи і Музична;
• перехрестя вулиць проспект Миру та Преображенська (біля Валу).

Організація, інваліди по зору, слабозорі особи, пенсіонери будуть вдячні 
Вам за допомогу.

.В.Гоцало



УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ
Чернігівська обласна організація 

Українського товариства сліпих (УТОС)
14013, м. Ч ернігів, вул. М енделєєва, З 

тел./факс: +38 (04622) 3-70-35, +38 063-393-80-73, +38 095-793-92-44, е-шаіі: с1іп§и1:о8@икг.пеІ 
п/р 26002300039613, код банку 353553, код в Є Д РП О У  37022192, 

філія -  Ч ернігівське обласне управління АТ «О щ адбанк»

Вих. № 191 від «29» листопада 2016 р Депутату Чернігівської міської ради
Хольченковій Н. М.

«Щодо пільг на користування 
телефонним зв ’язком»

Шановна Наталія Миколаївна!

Чернігівська обласна організація Українського товариства сліпих 
(УТОС) звертається до Вас з проханням сприяти у наданні пільг інвалідам по 
зору, які проживають в місті Чернігові на телефонний зв’язок:

• інвалідам 1 групи та в сім’ях яких проживають 2 і більше 
інвалідів -  100%;

• інвалідам 2 групи -  50 %;
• інвалідам 3 групи -  30%.

Слабозорі та незрячі люди, які обмежені в вільному пересуванні, 
потребують підвищеної уваги та спілкування. Дану пільгу інваліди по зору 
отримували в м. Чернігові до 2001 року.

Наприклад, в м. Прилуки зазначена пільга надається у розмірі 50%, а у 
сім’ях в яких проживає 2 і більше інвалідів -  100%.

Організація та інваліди по зору, будуть вдячні Вам за допомогу.

З повагою, 

Голова правління 
Чернігівської обласної організа


