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Про депутатський запит депутата 
міської ради Вакуленка С. В.

Заслухавши 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 23 квітня 2018 року.

Міський голова
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради та заступника голови 
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
транспорту і зв'язку та енергозбереження, звернулися мешканці мікрорайону 
«Градецький» з проханням посприяти у вирішені їх нагальної проблеми. По 
суті їх звернення стосується технічного стану ліфтового господарства 
мікрорайону «Градецький», яке вичерпало свій експлуатаційний термін і 
потребує капітального ремонту. Стосовно цього питання мною, як депутатом 
Чернігівської міської ради, було направлено депутатського звернення на ім’я 
начальника УЖКГ ЧМР, Куца Ярослава Валентиновича. Проте надана 
відповідь від 15.03.2018 року № 36-д потребує додаткового роз’яснення.

Зазначена відповідь регламентує, що на 2018 рік, в рамках Комплексної 
цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м Чернігова 
на 2017-2020 роки передбачено лише 10,0 млн. грн. на проведення робіт з 
капітального ремонту ліфтового господарства житлового фонду м Чернігова. 
Проте відповідно до останніх змін до зазначеної програми регламентують, що 
на проведення робіт з капітального ремонту ліфтового господарства 
передбачено 16,0 млн. грн.

Проте УЖКГ ЧМР зазначає, що після аналізу вже поданих дефектних 
відомостей більшість зауважень експертної організації стосується робіт 
поточного ремонту і після виконання всіх робіт провести повторне експертне 
обстеження із залученням спеціалізованої організації та визначити необхідні
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обсяги ремонтних робіт капітального характеру. Відповідно до 
вищезазначеного, один і той же ліфт повинен двічі пройти експертне 
обстеження. Прошу надати роз’яснення який структурний підрозділ ЧМР або 
підприємство має сплачувати проходження експертного обстеження ліфта та 
чи можливо, при проходженні одного експертного обстеження, визначити: що 
відноситься до поточного ремонту, а що до капітального?

Крім того, УЖКГ ЧМР рекомендує об’єднанням співвласників 
багатоквартирного будинку проводити роботи з капітального ремонту 
ліфтового господарства, шляхом участі в Програмі сприяння створення ОСББ 
та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки.

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас посприяти наступному:

• Провести перевірку технічного стану ліфтового господарства на 
мікрорайоні «Градецький»;

• Винести на розгляд постійної комісії міської ради з питань житлово- 
комунального господарства, транспорту і зв'язку та 
енергозбереження перелік ліфтів, які будуть проходити капітальний 
ремонт у поточному році;

• Включити ОСББ до переліку капітального ремонту ліфтового 
господарства відповідно до поточної редакції Комплексної цільової 
Програми розвитку житлово-комунального господарства міста 
Чернігова на 2017-2020 роки.

З повагою
Депутат міської ради<^ С.В. Вакуленко


