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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів №31/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Вакуленка С. В.

Заслухавш и запит депутата міської ради Вакуленка Сергія 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 Вакуленка С. В. 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 Вакуленка С. В. до 20 червня 2018 року.
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Ш ановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулись 
мешканці мікрорайону «Градецький» з проханням посприяти у вирішені їх 
нагальної проблеми. По суті їх звернення стосується аварійних сходів біля 
ТЦ «Престиж», який розташ ований за адресом проспект М ира, 80.

Ф актично зазначеними сходами користуються більш ість мешканців 
вулиці Ш евчука та частини вулиці 1 -ї Гвардійської Армії, щоб дістатися до 
зупинки громадського транспорту, та діти, які навчаються в Чернігівському 
ліцеї №32.

На сьогоднішній день, зазначена мала архітектурна форма знаходиться 
в аварійному стані, частина сходів посипалась, на верхній частині утворилася 
діра метрового діаметру, а у вечірній час ще і не належним чином 
освітлюється, сума зазначених факторів несе загрозу здоров’ю і життю 
мешканців мікрорайону «Градецький». Проте спираючись на відповіді 
профільного управління, ремонт зазначених сходів планується до кінця 
вересня поточного року, тобто іншими словами близько трьох тисяч 
населення маю ть користуватися аварійними сходами ще чотири місяці.

Прош у Вас посприяти проведенню ,в найкоротш ий термін ремонту 
зазначеної малої архітектурної споруди.

З повагою, л
Депутат міської ради С.В. Вакуленко
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