
У К РА ЇН А  

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 24/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Овчаренко В. С.

Заслухавши запит депутата міської ради Овчаренко Вікторії Станіславівни 
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 Овчаренко В. С. 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 Овчаренко В. С. до 17 листопада 2017 року.

/
М іський голова В. А. Атрошенко



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПУТАТ 7 СКЛИКАННЯ

Овчаренко Вікторія Станіславівна 

Україна 14032 м. Чернігів, вул. Доценка, 29, телефон 3-36-51

26 жовтня 2017 року

М іському голові 

Атрош енку В.А.

Депутатський запит

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, 
звернулись мешканці житлового масиву по вулиці Белова 
(будинки № №  21, 23, 27, 29, 31, 33) з проханням установити 
світлофор із кнопкою виклику на піш охідному переході біля 
магазину «Седам» і навпроти будинку №21 по вулиці Белова.

У зв ’язку зі збільшенням потоку машин у напрямку магазинів 
«Епіцентр» та «ЕКО маркет» дітям, які відвідують заклади 
дош кільної освіти № 72, 68 та заклади загальної середньої освіти 
№ 31,12,25, дуже важко безпечно переходити дорогу. Через 
близькість до цього пішохідного переходу тролейбусних зупинок 
трапляються ситуації, коли автомобілі при обгоні не зупиняються 
перед «зеброю», створюючи небезпеку для пішоходів. Особливо 
погіршується ситуація в осінньо-зимовий період. Батьки, педагоги, 
громадськість занепокоєні збереженням життя та здоров’я дітей.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 10-13 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», звертаюсь до Вас з 
проханням вирішити це питання.

Додаток: Звернення мешканців будинків з підписами.

З повагою,
депутат Чернігівської міської ради / /  В .С.Овчаренко


