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20 року м. Чернігів № 24ЛЛІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Малець Н. І.

Заслухавши запит депутата міської ради Малець Наталії Іванівни 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 Малець Н. І. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. 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 Малець Н. І. до 17 листопада 2017 року.

/

Міський голова В. А. Атрошенко
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26.10.2017 №  20
Чернігівському міському 

голові Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

У грудні 2016 року в будинку по вулиці Попудренка 16, м і с т і  

Чернігова, стався обвал. Мешканці були розселені в інші будинки, і 

будинок знаходиться в аварійному стані і до теперішнього часу. 
Наразі по даному будинку відкрите кримінальне впровадження 
ніяких робіт проводити там не можна. Але будинок знаходиться біл: 
дороги, повз нього проходить велика кількість людей, в тому числі 
дітей шкільного та дошкільного віку, фотографуються або прост 
спостерігають, що може бути небезпечним для життя та здоров я.

Враховуючи викладене, керуючись ст.21,22 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас надати дорученн 
відповідним органам та особам щодо вжиття всіх необхідних заходії 
тобто паркана чи просто захисної стрічки, що обмежували б р) 
перехожих біля даної будівлі з метою безпеки їх життєдіяльності.

З повагою,
і

депутат Чернігівської міської ради і і  х  і Н.І Малець
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