
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА М ІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів №  26Л/ІІ-

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 заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В., начальнику 
фінансового управління міської ради Лисенко О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Коваленка В. В. до 22 січня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 49а, к. 401 
тел.:(094) 988-53-41;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися батьки дітей які 
ходять до дитячого садочка №62 «Олеся», що знаходиться по вул. МатросоваІЗ, 
з проханням провести ремонт асфальтного покриття центрального в’їзду до 
садочка та на території самого садочка. На теперішній час асфальтне покриття 
практично зруйновано. Діти та батьки змушені йти до садочка по калюжам та 
багнюці.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 22 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад»,

- розглянути питання що до передбачення, при внесенні змін до міського 
бюджету на 2018рік,коштів на ремонт асфальтного покриття центрального в’їзду 
до садочку №62 , на території закладу та пішохідної доріжки до закладу .

- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 
законом строк.

- Фото теперішнього стану асфальтного покриття центрального в’їзду та 
фото асфальтного покриття на території закладу в кількості 10 штук.

прошу:

До запиту додаю копи документів:

Депутат Фракції ПП «НАШ КРАЙ» 
Чернігівської міської ради
20 грудня 2017 рік

В.В. Коваленко




