
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 грудня  2020 року            м. Чернігів    № 3/VIII-58 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Шевчука О. І. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Шевчука Олександра Івановича 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 Шевчука О. І. на 

розгляд начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради 

Куцу Я. В., виконуючому обов’язки директора КП «Міськсвітло»          

Хажевскасу Д. О. 

 

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Шевчука О. І. до 22 січня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 



Т I Я И А Ш О Г О  М І С Т  А

Депутат Чернігівської міської ради 
Фракція «Рідний дім»
Ш ЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
тел.(093)2442639 rdshevchuk@gmail.com

Чернігівському міському голові

В.Атрошенку

Щ одо встановлення відповідних знаків,

паркувальних бар ’єрів

вуя. Захисників України, 7 В

ДЕПУТАТСЬКИЙ з а п и т

Чернігівська міська школа мистецтв, знаходиться у підпорядкуванні 
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, розташована у 
спальному районі міста. Проїзд до школи здійснюється з міжбудинкової вулиці, 
потрапити до якої, особливо у вечірній час, дуже складно. Біля школи відсутні 
знаки регулювання дорожнього руху, що призводить до блокування проїзду до 
школи. М ова йде, впершу чергу, про власників автомобілів, які залишають свої 
автівки біля в ’їзду до школи та котрі не реагують на зауваження адміністрації 
щодо створення фатової ситуації. І тут важливо розуміти, що це не лише типова 
незручність, а реальне занепокоєння адміністрації мистецького осередку, 
питаннями безпеки, адже жодна аварійна машина не зможе проїхати до школи у 
потрібний час.

Враховуючи вищенаведену інформацію, та керуючись ст.13 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», -

прошу Вас:

1. Сприяти вирішенню даної проблеми, встановити відповідний знак 
(зупинка-стоянка заборонена) та паркувальних бар’єрів (2 шт.) на 
п ід’їздах до міської школи мистецтв за адресою Чернігів, вул. 
Захисників України, 7 В.

2. Про результати даного запиту прошу інформувати мене та директорку 
міської школи мистецтв Савченко Олену Федорівну, вул. Захисників 
України, 7 В, тел. 0937303358.

З повагою

депутат Чернігівської міської ради О.Ш евчук
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