
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 34/УП-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Ткаченка Б. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Ткаченка Богдана Миколайовича 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 Ткаченка Б. М. на 
розгляд заступнику міського голови ХонІч О. П., заступнику міського голови 
Атрощенку О. А., начальнику управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської 
ради Дериземлі А. В.5 начальнику управління капітального будівництва міської 
ради Почепу В. І., начальнику управління освіти міської ради Білогурі В. О.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Ткаченка Б. М. до 18 жовтня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПУТАТ 
Ткаченко Богдан Миколайович

14000, м. Чернігів, пр.-кт Миру 54/54 тел. 067-95-28-128

27.09.2018 Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

Депутатський запит
І

У 2018 році у рамках національної програми «Будівництво футбольних
полів зі штучним покриттям в регіонах України» розпочалось будівництво 
футбольних майданчиків у загально-освітніх школах №1, 12 та 35 м.Чернігова. 
У наступних роках планується продовження реалізації цієї програми. 
Майданчики, будівництво яких розпочалось у 2018 році мають приблизну 
площу 40x20 м, що дозволяє проводити матчі у форматі 5x5. Але у місті 
останнім часом проводиться багато змагань серед школярів, учнів спортшкол 
та серед містян, що потребують більшого формату, такого як 8x8. Поле для 
гри у футбол 8x8 повинно бути площею приблизно 80x40 м, що дорівнює 
площі 2-х маленьких майданчиків.

У зв’язку з цим до мене звернулись представники спортивних та 
громадських організацій з пропозицією при плануванні переліку об’єктів 
комунальної власності, на яких будуть встановлені футбольні майданчики у 
2019 році запланувати будівництво футбольного поля такого формату у 
загально-освітніх школах №28 та №33, що мають спільний спортивний 
майданчик. Це надасть можливість без додаткового навантаження проводити 
заняття з .фізичної культури кожної школи окремо, так як поле може 
використовуватись, як для гри у футбол 8x8 (у повному обсязі) так і для гри у 
футбол 5x5 (половина майданчика) та надасть можливість проводити змагання 
загально-міського значення у Чернігові.
Ураховуючи викладене, прошу:

- доручити відповідним управлінням Чернігівської міської ради внести у 
перелік об’єктів комунальної власності, на яких будуть встановлені футбольні 
майданчики у 2019 році ЗОШ №28 та №33 з урахуванням розмірів 
футбольного поля не менше 80x40 м.

- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 
законом строк.

Депутат Чернігівської міської ради Ткаченко Б.М.


