
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 грудня  2020 року            м. Чернігів    № 3/VIII-55 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Летути В. В. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Летути Вʼячеслава 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 Летути В. В. на 

розгляд начальнику управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради 

Дериземлі А. В. 

 

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Летуту В. В. до 22 січня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 



ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ЛЕТУТА В ’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
14001, м. Чернігів, вул. Дмитра Самоквасова, 6.10, кВ.129, тел. 073 40 41 797 

Від 24.12.2020р.№321 на_______________від_______________

Чернігівському міському голові 
Атрошенку Владиславу Анатолійовичу

14000, м.Чернігів, вул. Магістратська, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене вчергове звернулися мешканці мікрорайону Льотна з приводу 
благоустрою прилеглої території спортивного стадіону, який знаходиться за 
адресою: вул.Льотна, 6-А. Люди скаржаться на купи сміття навколо нього, які 
збільшуються з кожним днем і ніким не прибираються. Стадіон став схожим на 
сміттєзвалище, купи порожніх пляшок, недопалків, склянок лежить біля сміттєвих 
урн, влітку громадяни скаржилися на нескошену траву на прилеглій до стадіону 
території. Цей стадіон є єдиним на даному мікрорайоні місцем для щоденних 
занять спортом та гри у футбол, оскільки поблизу відсутні школи або спортивні 
комплекси для подібного роду занять. Там займаються спортом абсолютно всі: як 
дорослі, так і діти, і з самого ранку до пізнього вечора там грають у футбол, 
тренуються та відпочивають. Тому прилегла територія цього об’єкту є місцем 
тривалого перебування жителів громади та потребує належного рівня благоустрою. 
Наразі цей об’єкт важко назвати спортивним — сміття, наслідки асоціального 
поводження. Необхідно привести в належний стан і прибрати територію навколо 
міні-стадіону та визначити відповідального за благоустрій даного об’єкту.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 21, 22 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», прошу Вас надати відповідні доручення відповідним 
структурним підрозділам Чернігівської міської ради, щоб вони якомога скоріше 
вирішили дане питання.

З повагою,
депутат Чернігівської міської ради В. В. Летута
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