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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

<39 2 0 /^  року м. Чернігів № 11/УІІ-

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 голові Чернігівської обласної державної адміністрації Кулічу В. П., голові 
Чернігівської обласної ради Вдовенку І. С., заступнику міського голови 
Кириченку О. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту надати інформацію 
' депутату міської ради Коваленку В. В. та загальному відділу міської ради до

20 жовтня 2016 року.

Міський голова



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 49а, к. 610 
тел.:(094)988-53-41;

Голові Чернігівської 

обласної державної адміністрації

Кулічу В.П. 

Голові Чернігівської 

обласної ради 

Вдовенку І.С.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як депутат Чернігівської міської ради, звертаються громадяни 
міста Чернігова, з приводу незадовільного стану дорожнього полотна на 
відрізку від вул. Пирогова (з боку обласної дитячої лікарні) до будівлі 
«Обласного кожно-венерологічного диспансеру» за адресою вул. Івана-Мазепи 
(Щорса) буд. ЗА.

Провівши огляд, цієї частини дороги -  констатую, що вона знаходиться в 
дуже жахливому стані: асфальтобетонне покриття практично відсутнє;
тротуарів немає; після дощу стоять величезні глибокі калюжі; автотранспорт 
їздить по бордюрам; батьки з дітьми змушені йти по ямах, або по зеленій зоні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад»,

прошу:
- доручити відповідним профільним службам відновити дорожнє 

покриття на цій ділянці дороги та облаштувати тротуари для громадян!
- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 

законом строк.

Додаток: фото проблемної ділянки дороги в кількості 2 шт^.

Депутат Фракції ПП «НАШ КРАЙ»
Чернігівської міської ради В. Коваленко

29 вересня 2016 року






