
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

1 грудня  2020 року            м. Чернігів    № 2/VIII-39 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Гусак Р. В. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Гусак Регіни Вікторівни 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 Гусак Р. 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 Гусак Р. В. до 18 грудня 2020 року. 

 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПУТАТ
Гусак Р.В. 

ReginaH@ukr.net

№ 26.11.2020р.
Міському голові 
Атрошенку В.А.

Депутатський запит 

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

Щодо встановлення пристроїв примусового 
зниження швидкості біля ДНЗ №43, №45, ліцею №22, 
вздовж Проспекту Перемоги 162-168

Для організації безпечного руху учнів ліцею №22 , вихованців ДНЗ 
№43, №45, батьків та педагогів, а також мешканців будинків вздовж 
Проспекту Перемоги 162-168 необхідно об лаштувати примусові знижувані 
швидкості («лежачі поліцейські») з метою безпечного відвідування учнями та 
вихованцями цих навчальних закладів.

Особливу увагу звертаємо на те, що після капітального ремонту та 
покладення якісного дорожнього покриття по проспекту Перемоги, значно 
зріс швидкісний режим руху автомобілів, що є небезпечним для пішоходів. А 
поруч знаходяться два дитячих садочка та ліцей №22. Вранці інтенсивність 
руху схожа на рух по центральній вулиці у час пік, особливо у навчальний 
період.

З метою зменшення аварійності, просимо встановити пристрої 
примусового зниження швидкості ("лежачі поліцейські”) по проспекту 
Перемоги біля ДНЗ №43, та ДНЗ №45.

Відповідно до п. 5.1 ДСТУ 4123:2002 «Безпека дорожнього руху. 
Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки
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на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги», пристрій примусового 
зниження швидкості можна застосовувати в районі розташування дитячих та 
навчальних закладів, зон масового відпочинку, перед нерегульованими 
пішохідними переходами, розташованими поза межами перехресть, перед 
нерегульованими перехрестями.

З огляду на зміст викладених обставин у цьому депутатському запиті та 
важливості вирішення даної проблеми, керуючись ст. 21, 22 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад»,

Прошу Вас:
1. Розглянути питання щодо встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості.
2. Про результати розгляду даного депутатського запиту прошу 
повідомити мене у порядку, визначеному у ст.22 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад».

З повагою,
депутат VIII скликання ЧМР


	запит  Гусак
	Zapit Gusak

