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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 26Л/ІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Бакшуна І. М.

Заслухавши усний запит депутата міської ради Бакшуна Івана 
Миколайовича щодо недоцільності розміщення нових зупинок громадського 
транспорту поруч зі старими 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 Бакшуна І. М. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Бакшуна І, М. до 22 січня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



УКРАЇНА
м. Чернігів

ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
сього мого скликання

Вих. № 135 «20» грудня 2017 р.
Чернігівському міському голові 

Атрошенку Владиславу Анатолійовичу

ДЕ IIУТАТС ЬКЕ ЗВЕ PH Е ИНЯ

Ш ановний Владиславе Анатолійовичу,

Відповідно до п. 2, ст. 13,14 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» та п. 10, ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

прошу Вас перевірити дотримання виконання рішенні виконкому міської ради 

від 11 травня 2017 року № 208 відповідними структурними підрозділами 

Чернігівської міської ради. Вказаним рішенням виконкому було затверджено 

перелік адрес міста де протягом 2017 року будуть встановлені нові зупинкові 

комплекси громадського транспорту. Встановлення зупинок буде проведено в 

результаті їх капітального ремонту.

Капітальний ремонт зупинкових комплексів передбачає демонтаж старих 

зупинок громадського транспорту після чого встановлення нових. Однак, на 

даний час у місті встановлюються нові зупинкові комплекси громадського 

транспорту без демонтажу старих комплексів.

Про результати розгляду мого депутатського звернення прошу повідомити 

мене письмово.

Відповідь прошу надати в термін відведений відповідно до законодавства за 

адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, буд.7, Чернігівська міська рада, 

загальний відділ, депутату Бакшун І.М.
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депутат Чернігівської міської ради с 1 І.М .Бакшун


