
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів №31/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Воробйова С. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Воробйова Сергія Олександровича 
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 Воробйова С. О. 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 Воробйова С. О. до 20 червня 2018 року.

Міський голова
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Міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулись 
мешканці будинків Рокоссовського 17, 17а, 19, 21, 23 з наступним.

В 2016-2017 роках був проведений капітальний ремонт міжбудинкових 
проїздів Рокоссовського 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29 і якість асфальтного 
покриття тут відмінна. Багато водіїв, і в тому числі водії вантажного 
транспорту, які обслуговують магазин АТБ за адресою вул. Рокоссовского 15 
використовують міжбудинкові проїзди. В деяких випдаках для них не 
очевидно, що це житлова зона. 8 вересня 2017 року я подав в Управління 
ЖКГ звененя №38 про необхідність встановити знак 5.31 “Житлова зона” у 
відповідних місцях. На підставі мого зверненя було винесене відповідне 
питання на розгляд Постійнодіючої Комісії з итань безпеки та організації 
дорожнього руху в місті Чернігові. Комісією Протоколом №5 від 27 вересня 
2017 року прийняла рішення “... Управілінню житлово-комунального 
господарства міської ради ввести обмеження для руху автомобільного 
транспорту на внуртішньо-квартальних проїздах вулиць Рокоссовського- 
Пр.Перемоги-Шевченко, шляхом встановлення на заїздах на внуртішньо- 
квартальну теріторію дорожніх знаків 5.31 “Житлова зона” та 5.32 “Кінець 
житлової зони”...” Це рішення було прийняте в вересні 2017 року. Після 
цього був процес планування та бюджетування роботи. У зв'язку з цим 
вважаю, що Управління ЖКГ повинно профінансувати відповідні роботи по 
організації рух на зазначеній теріторії.

Депутат міської ради  Щ \  С.О. Воробйов
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