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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
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2020 року

м. Чернігів

№ 3/VIII-51

Про депутатський запит депутата
міської ради Дериземлі А. В.
Заслухавши запит депутата міської ради Дериземлі Андрія Васильовича 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 Дериземлі А. В. на
розгляд начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради
Куцу Я. В., начальнику управління транспорту, транспортної інфраструктури та
зв’язку міської ради Рижому О. М.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити
міську раду та депутата міської ради Дериземлю А. В. до 22 січня 2021 року.

Міський голова

В. АТРОШЕНКО

Депутат Чернігівської міської ради
VIII скликання
Дериземля Андрій Васильович

Вих. №

від Y7 грудня 2020 року
Чернігівському міському голові
В. АТРОШЕНКУ
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!
До мене, як депутата Чернігівської міської ради, звернулися мешканці
мікрорайону Бобровиця, з проханням посприяти в облаштуванні зупинок
громадського транспорту.
Зупинка ім. Дмитра Бортнянського облаштована сучасним павільйоном з
електронним табло. Павільйон одиночний, його довжина приблизно складає 4
метри, а кількість людей, які очікують транспорт у даному місті не
зменшується, а навпаки, тому їм доводиться очікувати поза павільйоном
зупинки, а це не зовсім зручно, особливо у несприятливих погодних умовах. На
даний час ситуація ускладнюється пандемією і намаганням людей
дотримуватися дистанції.
Разом з тим, з іншої сторони, біля приватного будинку за адресою: вул.
Шевченка, 157, зовсім відсутня зупинка для очікування транспорту, що
створює чималі незручності для усіх учасників дорожнього руху.
Мешканці району просять, по можливості, розширити розміри зупинки
ім. Дмитра Бортнянського для зручності населення та облаштувати зупинку з
іншої сторони дороги.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 21, 22 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 № 93-IV, прошу Вас звернути увагу на
поточну ситуацію та вжити заходів відповідно до чинного законодавства.
Сподіваюсь на розуміння та позитивне вирішення цього питання.

З повагою,
Депутат Чернігівської міської ради

