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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
*

Шановний Володимире Борисовичу!
Мною направлялось звернення до Національної поліції України (вих.
№974 від 05.09.2016) в інтересах колишнього працівника поліції Білохвост
О.В. зі скаргою на дії ГУ НП в Полтавській області, внаслідок чого порушено
її права гарантовані Конституцією та Законами України.
Проте апаратом Національної поліції України його розгляд було
доручено органу влади на дії якого безпосередньо скаржився заявник та
всупереч рішення ГУ НП в Полтавській області про закінчення переписки з
даного питання, чим порушено вимоги статей 7, 8 Закону України «Про
звернення громадян».
Крім того, з відповіді поліції заявнику вбачається, що частина питань,
порушених Білохвост О.В. стосується компетенції Кабінету Міністрів
України.
Таким чином є всі підстави вважати, що звернення розглянуто
необ’єктивно, з порушенням чинного законодавства, у зв’язку з чим підлягає
повторному розгляду Кабінетом Міністрів України.
При розгляді звернення прошу врахувати рішення Конституційного

Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги
та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і
гарантій.
У них Конституційний Суд України вказав, що необхідність
додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під
час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим,
що служба у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та
правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я,
підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових,
фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю
підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційноправових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме
цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її
закінчення.
В зв’язку з викладеним, керуючись ст. 6, 7, 16 Закону України «Про
статус народного депутата України», прошу Вас, шановний Володимире
Борисовичу, потворно, розглянути моє звернення вихідний №974 від
05.09.2016) в інтересах колишнього працівника поліції Білохвост О.В. та
прийняти обґрунтоване рішення.
Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та
заявника в термін, встановлений чинним законодавством України.
Додаток: копія звернення на __ арк.
З повагою
народний депутат України
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