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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.
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

Вих. №

Депутат Чернігівської міської ради
VIII скликання
Дериземля Андрій Васильович
від / ' / ' грудня 2020 року
Чернігівському міському голові
В. АТРОШЕНКУ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!
До мене, депутата Чернігівської міської ради, звернулися мешканці
мікрорайону Бобровиця з проханням посприяти у облаштуванні дитячих
майданчиків для дітей району.
Мешканці будинків 36/5, 36/4, 36/2, 36/3 по вулиці Малиновського
просять розглянути можливість доповнити дитячий майданчик гойдалками,
турніками та іншими елементами ігрових комплексів.
Мешканці
вулиці Врожайна звертають увагу
на відсутність
облаштованого дитячого майданчика на районі та просять провести роботи з
його облаштування по вулиці Кривоноса.
Потрібно взяти до уваги, що на районі Бобровиця проживає велика
кількість дітей, які потребують облаштування необхідних місць для активного
відпочинку та дозвілля. Велика кількість дітей та підлітків, які щодня замість
активного проведення дозвілля, змушені сидіти вдома, або гратися у
непристосованих для цього місцях. Дитячий майданчик дасть можливість дітям
повноцінно гратися, з користю проводити свій вільний час. Відпочивати разом
з дітьми можуть люди молодшого, середнього і старшого віку.
Створення комфортних та безпечних умов для дозвілля та розвитку дітей
буде сприяти згуртуванню громади під час дозвілля та відпочинку.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 21, 22 Закону України ’’Про статус
депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 № 93-ІУ, 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

