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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів №34/УП-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Желдака І. Л.

Заслухавши запит депутата міської ради Желдака Ігоря Леонідовича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України мПро статус депутатів 
місцевих рад” міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Желдака І. Л. 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 Желдака І. Л. до 18 жовтня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII скликання

ДЕПУТАТ 
Желдак Ігор Леонідович

14014, м. Чернігів, вул. Щорса, 57-Д; тел. (050)313-51-97; @mail: izheldak_rada@mail,ru

Вих. №  Ж_ .від,, JLG ” _________ 2 0 1 8р.

Чернігівському міському голові 

Атрошенку В. А. 

вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

Зустрічаючись з керівництвом ЗОШ І-Ш ступенів , виявилась 

серйозна і важлива проблема: асфальтне покриття вул. Толстого замінено, а засіб 

примусового зниження швидкості руху автомобілів типу „лежачого 

поліцейського” поруч з навчальним закладом відсутній. Відсутність „лежачого 

поліцейського” на дорозі, яку перетинає більшість учнів двічі на день, створює 

небезпечну ситуацію на дорозі та загрожує життю учнів.

Для недопущення травмування учнів та створення безпечних умов їх 

пересування через вул. Толстого, прошу, враховуючи вищевикладене, 

(керуючись ст. 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”):

- доручити відповідним структурним підрозділам ЧМР провести необхідні 

роботи по облаштуванню засобу примусового зниження швидкості руху 

автомобілів типу „лежачий поліцейській”;

- про результати розгляду прошу повідомити мене у встановлений законом 

термін.

Додаток: лист від керівництва ЗОШ №4 на 01 арк.
фото пішохідного переходу на 01 арк.

З повагою, депутат Желдак



УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

Чернігівська загальноосвітня шкала І-ІІІ ступенів №4 

Чернігівської міської ради Чернігівської області 

вул, Толстого, 17, м. Чернігів, 14008, телефон 67-64-88, 67-64-01, е-гпаіі: гпг04@о5.chemigiv-rada.gov.иа

ЄДРПОУ №25975814

Адміністрація Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, педагогічний 

колектив та батьківський актив звертаються до Вас з проханням допомогти у 

вирішенні питання щодо встановлення лежачого поліцейського як 

необхідного заходу примусового зниження швидкості руху автомобілів в 

районі розташування навчального закладу.

На початку травня 2018 року під час ремонтних робіт та укладання 

нового асфальтного покриття по вулиці Толстого лежачий поліцейський був 

демонтований і до цього часу не встановлений, а нова розмітка пішохідного 

переходу перенесена в сторону від центрального виходу зі -школи, тому 

вчителі після навчальних занять змушені переводити дітей групами через 

дорогу у зв'язку з підвищеною небезпекою дорожнього руху.

Такий аварійно-небезпечний стан цієї ділянки дороги викликає 

занепокоєння з погляду безпеки життєдіяльності.

ВІД

Депатату Чернігівської міської ради 
Желдаку І.Л. . < •

Директор пік О.М. Рідзель


