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Вих. № 891                                               Луценку Ю. В.                 

                                        

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

          Вимушений звернутись до Вас щодо грубого порушення моїх прав, як 

народного депутата України, гарантованих Законом у взаємовідносинах із 

засобами масової інформації. 

Так, 13 липня 2016 року я направив листи головним редакторам газет 

Запорізької районної ради «Червоний промінь» м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 

буд. 32 (вихідний номер 836), «Голос Гуляйпілля» Запорізька область, 

Гуляйпільський район, м. Гуляйполе, вул. Шевченко, 21 (вихідний номер 837) 

та «Пологівські вісті» Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи,               

вул. М. Горького, 38 (вихідний номер 838). 

У листах містилась обґрунтована вимога опублікувати статтю про мою 

зустріч з виборцями, яка відбулася 11 липня поточного року біля будівлі 

Запорізької ОДА в м. Запоріжжі, вул. Леніна, 164, під час якої жителями 

області висловлювався протест проявам корупції безпосередньо в Запорізькій 

обласній державній адміністрації. 

Мої вимоги були законними і повністю ґрунтувались на положеннях           

ст. 18 Закону України «Про статус народного депутата України». 

Листи в діловодстві редакцій були офіційно зареєстровані, їм присвоєно 

вхідні номери. 
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Проте у публікації зазначеної статті редакціями газет протиправно 

відмовлено.  

За моїми даними однією з підстав такої відмови стала вказівка 

редакторам газет від деяких службових осіб райдержадміністрацій та 

Запорізької ОДА не висвітлювати в засобах масової інформації піднятого мною 

питання щодо дійсного стану корупції в Запорізькій ОДА і комунальних 

закладах області та не публікувати надані мною, відповідно до закону 

матеріали. 

Вищевикладені дії головних редакторів газет та службових осіб органів 

державної влади Запорізької області грубо порушують Закон, насамперед, 

вимоги ст. 18 Закону України «Про статус народного депутата України», 

відповідно до якої «1. Народний депутат має право виступу з питань його 

депутатської діяльності не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах 

масової інформації, у прямому ефірі на радіо або у режимі прямого ефіру (до 10 

хвилин в місяць) та в прямому ефірі або у режимі прямого ефіру на телебаченні 

(до 20 хвилин в місяць), на радіо (до 10 хвилин в місяць) та телебаченні (до 20 

хвилин в місяць), безкоштовно, засновником (співзасновником) яких 

виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються 

повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету. Редакції газет, 

засновниками яких виступають органи державної влади, зобов'язані 

публікувати подані народним депутатом матеріали не рідше одного разу на 

місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі. 

2. Редагування поданих народним депутатом матеріалів без його 

погодження не допускається. Народний депутат подає матеріали у 

підготовленому до друку вигляді: статті, коментарю, інтерв'ю тощо. 

3. Друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, засновником 

(співзасновником) яких виступають органи державної влади чи органи 

місцевого самоврядування, організації або установи, що фінансуються 

повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, 

зобов'язані безкоштовно давати оголошення про зустріч виборців з народним 

депутатом і забезпечують висвітлення зустрічей народного депутата з 
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виборцями, а також надають народному депутату не менше 15 хвилин прямого 

ефірного часу на місяць для звіту перед виборцями, ефірного часу на місяць для 

звіту перед виборцями. 

4. Друковані засоби масової інформації регіональної та місцевої сфери 

розповсюдження в одномандатному виборчому окрузі народного депутата, 

засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, 

організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок 

коштів державного бюджету, зобов'язані публікувати подані народним 

депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць обсягом до 1/16 

загальної газетної площі. 

Друковані засоби масової інформації регіональної та місцевої сфери 

розповсюдження на території області, закріпленої за народним депутатом, 

обраним у багатомандатному виборчому окрузі, депутатською фракцією 

(групою), до якої він належить, засновником (співзасновником) яких 

виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються 

повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язані 

публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного 

разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі». 

Загалом їхні дії повинні кваліфікуватись, як перешкоджання законній 

діяльності народного депутата України та зловживання владою або службовим 

становищем. 

У зв’язку з викладеним, прошу Вас, особисто розглянути моє звернення, 

розпочати кримінальне переслідування винних осіб, доручивши досудове 

розслідування слідчим Генеральної прокуратури України, відповідно до 

встановленої підслідності. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у 

встановлений законом строк. 

     З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                             (посв. 286) 

 


