
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 19/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Березинець І. Г.

Заслухавши запит депутата міської ради Березинець Ірини Геннадіївни 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 Березинець І. Г. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
транспорту та зв’язку міської ради Бєльському О. 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 Березинець І. Г. до 19 травня 2017 року.

Міський голова



ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

УІІСКЛИКАННЯ
БЕРЕЗИНЕЦЬ ІРИНА ГЕННАДІЇВНА 

14017, м. Чернігів, вул.І. Мазепи, 38-а, тел.: 097-932-11-05, і.berezenets@email.com

№ __18 від квітня_ 2016 року

Чернігівському міському голові 
Атрошенко В А.

Депутатський запит

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України 
( 254к/96-ВР ), Законом «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими 
законами України.

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і 
захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - 
виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх 
повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні 
місцевого самоврядування.

При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має 
також право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське 
запитання.

Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, 
які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого 
вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить 
свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, 
об'єднань громадян.

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної 
ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові 
матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських 
повноважень.

На мою адресу надходять скарги мешканців м. Чернігова щодо 
необхідності усунення причин підвищеної аварійності на перехресті доріг 
вулиць Малясова та Промислової у м. Чернігові шляхом встановлення 
додаткового дорожнього обладнання - пристрою примусового зниження 
швидкості. Відповідно п.п. 3.4.1 ДСТУ 4123:2006 поверхня пристрою 
примусового зниження швидкості повинна бути жовтого кольору і бути 
стійка до витирання, або жовто-чорного кольору із сумарною площею
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жовтого кольору не менше ніж ЗО % від загальної площі поверхні конструкції 
з елементів примусового зниження швидкості.

В 2016 році мною було вчинено відповідне депутатське звернення № 
54 від 01.09.2016 року на адресу заступника Чернігівського міського голови 
Кириченок О.В. з даного питання.

На депутатське звернення отримано формальну відповідь від 
20.09.2016 року №  3-27/25-6441 без зазначення запланованих заходів та 
терміну їх виконання, щодо усунення причин підвищ еної аварійності на 
перехресті доріг вулиць М алясова та Промислової у м. Чернігові.

Роботи по облаштуванню додаткового дорожнього обладнання на 
перехресті доріг вулиць М алясова та Промислової у м. Чернігові не 
проведені, про наявність плану їх проведення відомості відсутні.

Разом з тим, у період з 01.09.2016 року по 10.04.2017 року на 
перехресіті вулиць М алясова та Промислової у м. Чернігові мали місце 
чисельні ДТП в тому числі з тілесними уш кодженнями громадян.

У зв'язку з розглядом скарг громадян, керуючись ст.ст. 1, 10-14, 22 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу:

1. Вжити невідкладних заходів щодо облаштування біля перехрестя доріг 
вулиць М алясова та Промислової у м. Чернігові пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, 
іншого дорожнього обладнання для зменшенння аварійності па 
вказаній ділянці дороги, повідомити про вжиті заходи.

Депутат Чернігівської міської ради Березинець І.Г.


