
УКРАЇНА  

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 16Л/ІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Соколюка В. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Соколюка Вадима Олександровича 
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 Соколюка В. О. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. 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 Соколюка В. О. до 24 березня 2017 року.

Міський голова



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання 

СОКОЛЮ К ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Депутатська фракція Політичної партії 

«Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Чернігівській міській раді 
Посвідчення № 3 1 

вул. Магістратська. 7. м. Чернігів. 14000 
№ 32 від 28 лютого 2017 року

Начальнику Управління 
житлово-комунального 
господарства Чернігівської 
міської ради 
Куц Я.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо проведення реконструкції 
мереж' зовнішнього освітлення

Ш ановний Ярославе Валентиновичу!

До мене, як депутата Чернігівської міської ради, звернулись мешканці міста 
Чернігова, з проханням посприяти у вирішенні нагальної проблеми.

Проблема полягає в тому, що на окремих міських вулицях та біля 
багатоквартирних житлових будинків, вкрай погане, або і взагалі відсутнє зовнішнє 
вуличне освітлення, що призводить до травмування людей в темний час доби та значно 
підвищує ризик виникнення криміногенних ситуацій у цих районах міста.

Таким чином, враховуючи Ваші функціональні повноваження, керуючись ч.І 
с г. 15, ч.І ст.21, с г.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,

ПРОШУ:

Провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, шляхом заміни ліхтарів та 
ламп на більш сучасні, за наступними адресами:

вул. Володимирська (заміна ламп та облаштування ліхтарів);
вул. Генерала Пухова, між дворовий проїзд біля будинків: 107. 105 та 103
(заміна ламп та облаштування ліхтарів);
встановити додаткову _світлову опору біля буд. 107 (поряд з дитячим 
майданчиком).

Про результати розгляду депутатського запиту, прошу письмово повідомити 
мене у  строк, визначений відповідно до ч. 4 ст. 22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих
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рад», за адресою: 14000, м. Чернігів вул. Магістратська, 7 (особиста скринька 
депутата).

З Повагою,

Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання В.О. Соколюк
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