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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

/п / іа  в к &  2 0 / 7  Р0КУ м- Чернігів №  20/УІІ- / 9

депутатський запит депутата 
ої ради Соколюк В. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Соколюка Вадима Олександровича 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 

ядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
вих рад" міська рада вирішила:
1. Направити депутатський запит депутата міської ради Соколюка В. О. на 
д заступнику міського голови Хоніч О. П., начальнику управління освіти

ої ради Білогурі В. О.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
раду та депутата міської ради Соколюка В. О. до 23 червня 2017 року.



І Депутат Чернігівської міської ради
І VII скликання
І СОКОЛЮК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
І Депутатська фракція Політичної партії
І «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у Чернігівській міській раді
І_____________________________ Посвідчення №31_________________________________
І вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000
■травня 2017 року № 36

І Начальник Управління освіти
І Чернігівської міської ради
І Білогура В.О.

І ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

водо проведення ремонту покрівлі 
Ш3№ 77 Чернігівської міської ради, у  зв'язку 
того протіканням, що створює пожежну 
кбезпеку при подальшій експлуатації будівлі

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України «Про благоустрій населених 
Іунктів», підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів 
рбов’язані утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що 
■еребувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою 
критерію населеного пункту прилеглу до цих об’єктів. Розділом 10 Правил благоустрою, 
рбезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, 
ррків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, на юридичних і 
фізичних осіб покладено обов’язок підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у 
належному стані, дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства, щодо 
здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 10 Закону «Про благоустрій населених пунктів», 
|до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить 
Здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій 
(населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та 
(організацій.

До об’єктів благоустрою, відносяться в тому числі і будівлі комунальних закладів
міста.

До мене як до депутата Чернігівської міської ради звернулися батьки дітей які 
відвідують Дошкільний навчальний заклад № 77 «Дельфін» Чернігівської міської ради, що 
знаходиться за адресою: вул. Захисників України 15, з проханням посприяти у вирішенні 
наступної проблеми.

Тривалий час, дах будівлі ДНЗ перебуває в аварійному стані, а саме, відбувається 
систематичне його протікання, навіть під час опадання не великої кількості опадів, 
протікання даху є значними та такими що вимагають підставляння під стумені води 
господарського інвентарю. Окрім того, ситуація яка склалася створює пожежну небезпеку
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Іри експлуатації приладів освітлення та електропроводки, оскільки систематичне 
втікання води може призвести до електрозамикань.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.І ст.15, ч.1ст.21, ст.22 Закону України 
іПро статус депутатів місцевих рад»,

1. Розглянути цей запит;
2. В межах наданих Вам повноважень, вжити заходів щодо виконання робіт з 

капітального ремонту покрівлі ДНЗ №77 Чернігівської місько ради.
3. Розглянути можливість облаштування шатрового даху у ДНЗ №77.

Про результати розгляду запиту, прошу письмово повідомити мене у  строк 
шизначений cm. 22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», за адресою: 14000, м. 
Чернігів вул. Магістратська, 7 (особиста скринька депутата). Тел. 095 558 43 41.
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ПРОШУ:

Депутат Чернігівської міської раді 
VII скликання В.О. Соколюк


