
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 вулиці Полуботка з проханням обмежити або зменшити рух 
транспотру по вулиці Полуботка на ділянці від вул.Ак.Павлова, до вул. 
Молодшого.

Мною була вивчена думка громадян не тільки тих, хто живе в цьому 
мікрорайоні. В результаті було зібрано близько 500 підписів громадян за 
обмеження руху транспорту по вулиці Полуботка на ділянці від вул. 
Молодчого до вул.Молодіжна або вул.Ак.Павлова. Проти обмеження руху 
висловились 14 осіб. На підставі збору інформації я склав депутатський 
запит, який був підтриманий сесією міської ради 25 травня 2017 року. На 
підставі підтриманого запиту було винесене відповідне питання на розгляд 
Постійнодіючої Комісії з итань безпеки та організації дорожнього руху в 
місті Чернігові. Коміссія призначила і провела вимірювання транспортного 
потоку на вказаній ділянці і Протоколом №5 від 27 вересня 2017 року 
прийняла рішення “... рекомендувати ВК ЧМР заборонити рух механічних 
транспортних засобів по ділянці вул.Г.Полуботка від вул.Молодчого до 
вул.Ак.Павлова у напрямку від вул.Молодчого до вул.Молодіжної. 
Організацію руху в зворотньому напрямку залишити без змін...” 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 ділянці 
вулиці.
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