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ЧЕРН ІГІВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 19/УІІ-

Про депутатський запит депутатів 
міської ради Зуба В. І., Дериземлі А. В.,
Соколюка В. О.

Заслухавши колективний запит депутатів міської ради Зуба Володимира 
Івановича, Дериземлі Андрія Васильовича, Соколюка Вадима 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 депутатів міської ради Зуба В. І., 
Дериземлі А. В., Соколюка В. О. на розгляд заступнику міського голови 
Хоніч О. П., начальнику управління освіти міської ради Білогурі В. О.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутатів міської ради Зуба В. І., Дериземлю А. В., Соколюка В. О. 
до 19 травня 2017 року.



Депутати Чернігівської міської ради 
VII скликання

вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000

Чернігівському міському голові 
Атрошенко В. А.

Начальнику Управління освіти 
Чернігівської міської ради 
Білогура В.О.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо проведення ремонту фасаду
ДНЗ № 52 Чернігівської міської ради, у  зв ’язку
з потенційною небезпечністю його подальшої експлуатації

ШАНОВНИЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ!

ШАНОВНИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ!

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів 
зобов’язані утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що 
перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою 
територію населеного пункту прилеглу до цих об’єктів. Розділом 10 Правил благоустрою, 
забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, 
парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, на юридичних і 
фізичних осіб покладено обов’язок підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у 
належному стані, дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства, щодо 
здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 10 Закону «Про благоустрій населених пунктів», 
до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить 
здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій 
населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та 
організацій.

До об’єктів благоустрою, відносяться в тому числі і будівлі комунальних закладів
міста.

Тривалий час, фасад будівлі Дошкільного навчального закладу № 52 «Сонечко» 
Чернігівської міської ради, що знаходиться за адресою: вул. Захисників України 11 в, 
перебуває в аварійному стані, а саме відбувається систематичне опадання лицювальної 
плитки фасаду будівлі, що створює небезпеку для життя та здоров’я людей, що проходять 
поруч зі стінами закладу, в першу чергу дітей які відвідують даний ДНЗ.
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У зв’язку з аварійним технічним станом фасаду будівлі Дошкільного навчального 
закладу № 52 «Сонечко» Чернігівської міської ради, та керуючись ч.І ст.15, ч.1ст.21, ст.22 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,

1. Міського голову:
- розглянути цей запит, в межах наданих Вам повноважень, вжити заходів 

щодо усунення потенційної небезпеки для життя і здоров’я людей.

2. Начальника Управління освіти Чернігівської міської ради:
- вжити необхідних заходів, щодо виконання робіт з капітального ремонту 

фасаду будівлі Дошкільного навчального закладу № 52 «Сонечко» Чернігівської 
міської ради, що знаходиться за адресою: вул. Захисників України 11в.

ПРОСИМО:

Депутати Чернігівської міської ради 
VII скликання

З Повагою,
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