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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

С /  г / іу д м З .  20 /|6~ року м. Чернігів № 13/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
м іської ради Ковтуна Я. В.

Заслухавш и запит депутата міської ради Ковтуна Ярослава Васильовича 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 Ковтуна Я. В. на 
розгляд заступнику міського голови Кириченку О. В., начальнику управління 
транспорту та зв ’язку міської ради Бєльському О. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Ковтуна Я. В. до 23 грудня 2016 року.

М іський голова



УКРАЇНА
м. Чернігів

ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
сьоме скликання

№1/16 від ЗО листопада 2016 року Заступнику голови Чернігівської
міської ради 

Кириченко О.В.
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради звернулися жителі м. Чернігів з 
такою проблемою. У зв'язку з прийняттям нової транспортної реформи у місті, автобуси 
маршруту №25 та №31 будуть об’єднані, а час руху маршруту скорчений з 23.50 до 21.30. 
Зважаючи на популярність маршруту та недоцільне скорочення часу руху, обурені 
містяни звертаються з проханням не скорочувати час руху до 21.30, а продовжити до 
23.30. Також викликав незадоволення новий інтервал руху 15-25 хв. у вечірній час, адже 
попередній розклад передбачав інтервал у 7-10 хв.

У зв’язку з цим та відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад»:

ПРОШУ:

1. Розглянути питання щодо продовження часу руху об’єднаного маршруту №25 та 
№31 до 23.30 та зменшити інтервал руху з 19.00 до 23.30 з 15-25 хв. до 10-15 хв., адже 
зважаючи на його популярність та віддаленість району Подусівка від центру міста, 
відсутність інших маршрутів до району Подусівка, скорочення часу руху викликало дуже 
негативну реакцію жителів.

4. Про результати розгляду 
Чернігівської міської ради Кириченка

Депутат Чернігівської міської ради

запиту прошу повідомити заступника голови 
О.В. у встановлений термін.

Ковтун Я.В.


