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Про депутатський запит депутата 
міської ради Коваленка В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Коваленка Володимира 
Вікторовича 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 Коваленка В. В. на 
розгляд першому заступнику міського голови Шостаку М. О., начальнику 
фінансового управління міської ради Лисенко О. Ю., начальнику відділу звернень 
громадян міської ради Редчиць О. С.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Коваленка В. В. до 21 липня 2017 року.

Міський го В. А. Атрошенко



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м Чернігів, проси. Миру, буд. 49а, к. 401 
тел.:(094) 988-53-41;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися батьки хлопчика 
- Жураковського Богданчика, якому 4 роки, з проханням надати матеріальну 
допомогу на лікування дитини. Сім’я не має таких великих коштів, щоб 
продовжити лікування сина. Богданчику був встановлений діагноз -  лімфома 
Беркітта (РАК) 4 стадії. Дитина втрачає зір, терміново необхідно обстеження за 
кордоном.
В зв’язку з тим що в бюджеті на 2017 рік не передбачені кошти на здійснення 
депутатської діяльності, враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 22 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

прошу:
- надати матеріальну допомогу в розмірі 15000грн.
- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 

законом строк.
До звернення додаю копії документів:

Копію звернення батьків, та виписки з лікарні де проходив обстеження
Богдан.

Депутат Фракції ПП «НАШ КРАЇ 
Чернігівської міської ради
06 червня 2017 рік

В.В. Коваленко



28.04.2017 Депутату Чернігівської міської ради
Коваленку В.В.
Жураковської Юлії Миколаївни 
вул.. Захисників України, буд.2, кв.18 
м.Чернігів, Україна 
тел.. 066-770-40-22 
тел.. 067-906-94-08

Шановний Володимире Вікторовичу!

Звертуюсь до Вас, як до депутата Чернігівської міської ради, я дуже 
прошу Вас, надати матеріальну допомогу на лікування мого маленького 
хлопчика - Богданчика, якому 4 роки або сприяти в організації обстеження та 
лікування за кордоном, якщо у Вас є така можливість!

У нашій сім’ї проживає: Жураковська Юлія Миколаївна,
Жураковський Володимир Михайлович -  тато, Жураковський Богдан 
Володимирович 19.06.2012 року народження та Жураковська Анна 
Володимирівна, 18.08.2016 року народження.

У листопаді 2016 року, після проведених багато численних аналізів, 
Богданчику був встановлений діагноз -  лімфома Беркітта (РАК) 4 стадії, 
спорадичного талу з ініціальним ураженням ЦНС (передня черепна ямка); 
основного клиноподібного синусів, решітчастої кістки, лівої орбіти. 
Ураження зорових нервів.

Пухлина дуже швидко прогресувала, стала великих розмірів, відбулося 
защемлення зорових нервів і через це, зараз Богданчик вже нічого не бачить, 
у нього повністю пропав зір. Лікарі поставили діагноз: Двобічний амавроз.

Зараз Богданчик знаходиться у спеціалізованій дитячій лікарні 
ОХМАТДИТ у м.Києві, він пройшов шість високодозних блоків хіміотерапії.

Але, на жаль, дуже низькі прогнози з приводу повернення зору дитині. 
За Богданчиком веде спостереження лікар-офтальмолог лікарні ОХМАТДИТ, 
за її прогнозами, у подальшому, він зможе тільки відрізняти світло від 
темряви, тому лікарі радять знайти спеціалізовану клініку офтальмології, яка 
б погодилась взяти на лікування Богданчика. В Україні, на превеликий жаль, 
допомогти нам не взмозі, тому ми відправили звернення до Jules Gonin Eye 
Hospital у Швейцарії, Медичного центру Іхілов у Ізраїлі, HAT medicine у 
Азейбаржані, посередникам з Германії та Турції з метою пошуку клініки.

Але наша сім’я не має таких великих коштів, щоб продовжити 
лікування мого маленького Богданчика, благаю про допомогу!

Я  Вас дуже прошу, у межах можливого, надати матеріальну допомогу 
на лікування мого маленького Богданчика, щоб повернути йому зір та знову 
побачити маму, тата, сестричку! Допоможіть будь ласка! Кожна копієчка 
буде нам допомогою! А, якщо є можливість, прошу сприяти в організації 
обстеження та лікування за кордоном.

Дякую, якщо зможете прийти нам на допомогу!



У соціальних мережах створені групи допомоги Богданчика: 
Однокласники -  ok.ni/zhurakovskiybogdan 
Вконтакте - vk.com/zhurakovskiy_bogdan 
Також 13.01.2017 у рубриці ТСН вражає на сайті 1+1 було 

опубліковане звернення про допомогу. Посилання:
https://tsn.ua/dopomoga/dopomozhit-vryatuvati-zhittya-bogdanchiku-861783.html. 

До листа додаю:
1. свідоцтво про народження Жураковського Б.В.
2. виписка з НДС лікарні «ОХМАТДИТ» від 07.02.2017
3. МРТ від 18.01.2017
4. КТ от 23.12.2016
5. направлення з НДС лікарні «ОХМАТДИТ» від 22.12.2016
6. паспорт Жураковської Ю.М.

Жураковська Ю.М.

https://tsn.ua/dopomoga/dopomozhit-vryatuvati-zhittya-bogdanchiku-861783.html

