УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
1 грудня

2020 року

м. Чернігів

№ 2/VIII-43

Про депутатський запит депутата
міської ради Білогури В. О.
Заслухавши запит депутата міської ради Білогури Василя Олексійовича 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 Білогури В. О. 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 Білогуру В. О. до 18 грудня 2020 року.
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М іському голові
В. А ТРО Ш ЕН К У

Д ЕП УТА ТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Ш ановний В ладиславе А натолійовичу!
До мене, як до депутата Ч ернігівської міської ради звернулися
меш канці м ікрорайону Ш ерстянка та вул. Толстого з приводу встановлення
сучасних підземних контейнерів для сміття біля ж итлових будинків.
Започаткована декілька років тому практика встановлення підземних
контейнерів для сміття знайш ла позитивні відгуки серед багатьох меш канців
міста Чернігова. Оскільки старі сміттєпроводи вже давно непридатні для
використання, а через це у п ід ’їздах багатоповерхівок дуж е часто брудно та
зберігається неприєм ний запах. Встановлення нових контейнерів дозволяє
забезпечити чистоту на прибудинковій території та зручність у логістиці при
вивозі сміття.
С м п тєві контейнери, які на сьогодні розм іщ ую ться на майданчиках для
збору сміття, є незакритими, через це вся територія довкола баків
перетворю ється на невелике сміттєзвалищ е, що значно поруш ує санітарногігієнічні умови.
В раховую чи вищ езазначене, з метою раціонального використання
бюджетних
кош тів, при складанні
плану встановлення
підземних
контейнерів для сміття у 2021 році прош у врахувати потребу мікрорайону
Ш ерстянка і ж итлових будинків по вулиці Т олстого біля ЗЗСО № 24 і ЗДО
№ 26, з дотрим анням відповідних вимог до благоустрою території.

З повагою
депутат міської ради

В. БІЛО ГУ РА

