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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
24 квітня

2019 року

м. Чернігів

№ 41/VII-17

Про депутатський запит депутата
міської ради Дериземлі А. В.
Заслухавши запит депутата міської ради Дериземлі Андрія 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 Дериземлі А. В., на
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити
міську раду та депутата міської ради Дериземлю А. В. до 20 травня 2019 року.

Секретар міської ради

М. ЧЕРНЕНОК

Депутат Чернігівської міської ради
VII скликання
____________________ Дериземля Андрій Васильович____________________
Вих. № /

в ід г ^ квітня 2019 року
Чернігівському міському голові
В. АТРОШЕНКУ

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний Владиславе Анатолійовичу!
До мене, депутата Чернігівської міської ради, звернулися мешканці
будинків 6, 8, 10 та 12 по вулиці Захисників України з проханням посприяти у
вирішенні питання облаштування пішохідного переходу.
Нагальність питання обґрунтовується тим, що даний пішохідний перехід
розташований навпроти масиву багатоповерхових будинків та магазину
"Сільпо". Кожного дня діти та дорослі переходять саме цю ділянку дороги щоб
дістатися до зупинок громадського транспорту чи щоб потрапити до
найближчого продуктового магазину.
Даний пішохідний перехід обладнаний відповідним дорожнім знаком та
розміткою, але розмітка ледь видна, не обладнаний освітленням та пониженням
тротуару. На нерегульованому пішохідному переході недобросовісні водії часто
не зупиняються при перетині дорожнього полотна пішоходами. Люди з
обмеженими можливостями та жінки з колясками та дітьми не мають змоги
переходити дорогу у зоні переходу, вони змушені долати її по проїжджій
частині. Перехід не освітлюється, що ускладнює пересування ним у вечірній та
зимовий^ час. Такий інтенсивний пішохідний потік створює небезпечну
ситуацію на дорозі, заважає руху транспортних засобів. Дана ситуація значно
підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод та травмування
людей.
Удосконалення безпеки на «зебрі», облаштування її пониженням
тротуару, додаткове встановлення освітлення дозволить знизити ризики
виникнення дорожньо-транспортного травматизму, забезпечити безпечні та
зручні умови руху транспортних засобів та пішоходів у районі перехрестя.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 21, 22 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 № 93-1V, прошу Вас звернути увагу на
поточну ситуацію та розглянути можливість реконструкції пішохідного
переходу.

Сподіваюсь на розуміння та позитивне вирішення цього питання.

З повагою,
Депутат Чернігівської міської ради

