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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                              

                                    Вельмишановний пане Президенте! 

 

         4 січня 2018 року працівниками прокуратури Запорізької області та 

Національної поліції було проведено обшуки у робочих кабінетах голови 

Новомиколаївської РДА та голови Новомиколаївської районної ради 

Запорізької області.   

         В результаті обшуку було затримано голову Новомиколаївської районної 

державної адміністрації та голову районної ради за вимагання від підприємця 

27 тисяч гривень хабара за вирішення питання про виділення 20 га землі на 

території району для ведення сільгоспвиробництва терміном на 15 років.  

         Суспільство завжди вітає подібні новини та дякує працівникам 

правоохоронних органів за їх спроби боротьби з корупцією, тим більше – у 

сфері земельних відносин.  

         Ось і цього разу всі чекали обрання адекватного запобіжного заходу – 

наприклад, тримання під вартою з можливістю внесення солідної грошової 

застави, і, найголовніше, – відсторонення від посад підозрюваних чиновників.               

        Але суд вирішив інакше, обмежившись лише нічним домашнім арештом.  

        Не вистачило мужності написати заяви про своє відсторонення з посад 

(хоча би на період проведення слідства) і у самих підозрюваних.  

           



        Вельмишановний пане Президенте, сьогодні, коли Україна стоїть на межі, 

коли кожне незрозуміле громадянам рішення сприймається дуже болісно і 

викликає активну протидію, сподіваємося, що Ви зможете виправити цю 

ситуацію.                 

        Зауважу, що відповідно до статті 118 Конституції України та статті 9 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Ви маєте право 

одноособово звільняти керівника місцевої державної адміністрації. Такий Ваш 

крок неодмінно сприятиме утвердженню верховенства права і справедливості в 

очах жителів Новомиколаївського району та всієї України, підніме довіру до 

влади в цілому. 

       У зв’язку з викладеним вище, сподіваючись на Вашу мудрість та досвід, 

прошу вжити заходів щодо відсторонення або звільнення з посади згадувану 

вище керівницю Новомиколаївського району у разі, якщо зібрані 

правоохоронцями докази мають під собою реальне підґрунтя. У випадку, якщо 

ж діяльність прокурорів і поліцейських не базувалася на конкретних фактах 

злочинної діяльності чиновників, то сприяти притягненню до відповідності цих 

працівників, які можуть бути причетними до фальсифікації цього 

кримінального провадження.   

        Про результати розгляду даного звернення прошу письмово 

поінформувати мене в термін, встановлений чинним законодавством України.  

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                            (посв. 286) 

 

 

 

 

 


