
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 25/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Вовка П. І.

Заслухавши запит депутата міської ради Вовка Павла Івановича 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 Вовка П. І. на 
розгляд Міністру внутрішніх справ України Авакову А. Б.

2. Про результати розгляду депутатського запиту просимо письмово 
повідомити Чернігівську міську раду та депутата міської ради Вовка П. І. до 
25 грудня 2017 року.

/

Міський голова В. А. Атрошенко

/



Депутат Чернігівської міської ради VII скликання
Вовк Павло Іванович

просп. Перемоги буд. 139, 10 поверх м. Чернігів,, е-таі!: pashavok78@gmail.com

На № від

Міністру внутрішніх справ України
Авакову А.Б.

01601, м. Київ,
вул. Академіка Богомольця, 10

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний Арсене Борисовичу!

Між комунальними підприємствами міста Чернігова та Управлінням 
патрульної поліції у місті Чернігові, наразі склалася ситуація, яка потребує 
Вашого втручання за для уникнення непорозумінь та загострення ситуації в 
подальшому, що полягає в наступному.

Керуючись ст.52'5 Закону України «Про дорожній рух» Управління 
патрульної поліції у місті Чернігові з підстав відсутності погодження з 
уповноваженим органом Національної поліції під час проведення робіт 
пов’язаних з розкриттям проїзної частини вулиці міста (в тому числі під час 
проведення аварійних робіт), притягують до відповідальності посадових осіб 
підприємств відповідно до ч.2 ст.140 КУпАЛ.

Об’єктивна сторона правопорушення передбаченого ч.2 ст.140 КУпАП 
визначається у формі порушення визначеного законодавством порядку 
погодження з уповноваженим підрозділом Національної поліції: 
встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, 
проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних 
переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, 
реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів 
та об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за 
встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального 
користування,

Однак визначений законодавством порядок погодження з 
уповноваженим підрозділом Національної поліції, який ще в 2016 рокі був 
розроблений наразі лишається проектом Міністерства внутрішніх справ 
України, що в свою чергу створює непорозуміння, щодо правомірності дій 
Управління патрульної поліції у місті Чернігові стосовно притягнення до

mailto:pashavok78@gmail.com


відповідальності посадових осіб комунальних підприємств за порушення не 
визначеного законодавством порядку погодження,

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас ініціювати перевірку дій 
Управління патрульної поліції у місті Чернігові, щодо правомірності 
притягнення до відповідальності посадових осіб комунальних підприємств 
відповідно до ч.2 ст.І40 КУпАП та поспоияти приведенню даного питання в 
рамки правового поля на законодавчому рівні,

З повагою
Депутат міської ради П.І. Вовк


