
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

1 грудня  2020 року            м. Чернігів    № 2/VIII-48 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Черненка М. П. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Черненка Максима Петровича 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 Черненка М. П. 

на розгляд секретарю міської ради Ломако О. А., начальнику управління освіти 

міської ради Білогурі В. О., начальнику управління капітального будівництва 

міської ради Почепу В. І. 

 

2. Начальнику управління освіти Білогурі В. О. створити робочу групу з 

представників технагляду управління капітального будівництва міської ради, 

господарського відділу управління освіти міської ради та депутатів по округу 

(проспект Миру, 137), включаючи депутата міської ради Черненка М. П. з 

перевірки якості виконаних у 2020 році ремонтних робіт басейну, санвузлів у 

Чернігівському колегіумі № 11 та вибірково перевірки якості ремонтних робіт в 

санвузлах інших закладів освіти. 

 

3. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Черненка М. П. до 18 грудня 2020 року. 

 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 



від 01.11.2020 № б/н
Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.
вул. Магістратська, 7, м. Чернігів,
14000

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
/в порядку ст.ст. 11,21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»/

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як депутата Чернігівської міської ради, звернулись батьки 
учнів Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради з проханням 
посприяти перевірці якості виконаних у 2020 році ремонтних робіт у 
приміщенні басейну, а також якості проектних та підрядних робіт, здійснених 
при реалізації у 2018-2019 роках капітального ремонту в санвузлах цього 
закладу.

Здійснивши огляд вищевказаних приміщень колегіуму, у мене є 
підстави вважати, що ремонтні роботи по укладанню плитки на стінах та 
підлозі у приміщенні басейну виконані з порушенням технологічних вимог.

Крім того, за моїм спостереженням, в санвузлах колегіуму, де був 
здійснений капітальний ремонт у 2018-2019 роках, не працює система 
вентиляції.

Враховуючи покладені на мене, як депутата місцевої ради, обов’язки та 
керуючись нормами Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
прошу розглянути можливість організації перевірки якості виконаних у 
2020 році ремонтних робіт у приміщенні басейну, а також якості проектних та 
підрядних робіт, здійснених при реалізації у 2018-2019 роках капітального 
ремонту в санвузлах Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради, 
у зв’язку з чим прошу створити робочу групу, в яку запросити представників 
технагляду Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, 
господарського відділу Управління освіти Чернігівської міської ради та 
депутатів по округу (проспект Миру, 137, м. Чернігів), включаючи мене 
особисто.

Про прийняте рішення прошу письмово проінформувати мене у 
десятиденний строк за адресою: вул. Олега Міхнюка, буд. 1а, оф. 7, 
м. Чернігів.

З повагою
Депутат Чернігівської міської ради
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