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20 року м. Чернігів №32/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Тарасова В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Тарасова Віктора Володимировича 
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 Тарасова В. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В., начальнику 
управління транспорту, транспортної інфраструктури та з в ’язку міської ради 
Рижому О. М.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Тарасова В. В. до 16 липня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко
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ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

22 червня 2018 року
Суб'єкт подання -  Тарасов Віктор Володимирович,

фракція «ДемАльянс»

Депутатський запит

На сесії Чернігівської міської ради, яка відбулася 26 квітня 2018 року, я як 
депутат міської ради зробив депутатський запит до Управління транспорту та 
Управління ЖКГ щодо ремонту дорожнього покриття по вул.Тичини та 
відновлення роботи маршрутного автобусу №30. Як Ви пам'ятаєте, в квітні 
2018 року перевізник в односторонньому порядку припинив заїзд №30 
маршруту на цю вулицю через незадовільний стан дороги.

На депутатський запит була отримана відповідь, що ремонт вул.Тичини та 
відновлення роботи №30 маршруту заплановані на червень місяць. На жаль, 
на сьогоднішній день жодних ремонтних робіт дорожнього покриття не 
розпочато.

На минулому тижні я з начальником Управління ЖКГ особисто виїжджали 
на вул.Тичини. Хочу зазначити, що у начальника Управління ЖКГ є розуміння 
про необхідність проведення ремонтних робіт на цій вулиці, але є питання у 
строках та пріоритетності робіт.

Всі ми прекрасно розуміємо, в місті на жаль багато таких розбитих 
ділянок та доріг, які потребують невідкладного ремонту. Але хочу зазначити, 
що на вул.Тичини, окрім значної кількості будинків приватного сектору, 
знаходиться кілька виробничих підприємств, які платять податки та на яких 
офіційно працюють кілька сотень чернігівців. І вже кілька місяців, через 
припинення заїзду 30-го маршруту люди не можуть нормально добиратися 
на свої робочі місця на підприємствах, розташонваних по вул.Тичини.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до ст.21, 22 ЗУ «Про статус 
депутатів місцевих рад», прошу надати доручення Управлінню ЖКГ щодо 
проведення невідкладного поточного ямкового ремонту дорожнього 
покриття по вул.Тичини для відновлення роботи маршрутного автобусу №30 
на цій ділянці.

Депутат Чернігівської міської ради ТАРАСОВ Віктор Володимирович


