
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 грудня  2020 року            м. Чернігів    № 3/VIII-56 

 

 

 

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. 

 

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 



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

Чернігівському міському голові

В.Атрошенку

Щодо ямкового ремонту 

вул. Захисників, 15 А—17

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Двадцяті роки двадцять першого століття в Чернігові формуються під 
закликом трансформації міста на комфортне місто для проживання. Помітні 
кроки дійсно є, громада все цінує й помічає, проте залишаються проблемними 
віддалені від центру двори. Одним із них є двір по вул. Захисників, 15 А -  17, де 
ямкового ремонту не було з моменту здачі в експлуатацію будинків даного 
двору. На разі, це великий двір із ще більшими ямами. Самотужки мешканці 
намагаються закидати ями побутовим сміттям, все що можуть, аби тільки діти та 
люди похилого віку могли хоча якось пересуватися двором, добігти до садочку 
чи здолати шлях до магазину.

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

прошу Вас:
1. Внести двір по вул. Захисників, 15 А-1.7 у перелік тих, які потребують 

негайного ямкового ремонту.
2. Про результати даного запиту прошу інформувати мене та голову 

ініціативної групи мешканців: Найдьон Надія Олексіївна,
вул. Захисників, 15 А, кв.13, тел. 0930976947.

З повагою

депутат Чернігівської міської ради О.Ш евчук
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