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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановна пані Хатіє! 
 

Вимушений повторно звернутись до Вас, оскільки під час розгляду мого 

попереднього звернення від 03.06.2016 №791 не вжито належні заходи до 

перевірки обставин вчинення правопорушень керівництвом комунального 

закладу «Запорізька обласна клінічна лікарня» (далі – КУ «ЗОКЛ») та надання 

їм належної оцінки, що ще більше мотивувало злочинців до продовження 

протиправної діяльності. 

У зверненні повідомлялось про вчинення вказаними особами 

правопорушень шляхом протиправного стягнення плати за надання медичних 

послуг на державному обладнанні без видачі рахунків та касових чеків, або 

стягнення такої плати правомірно, проте, також без видачі встановлених 

документів про вчинені касові операції, що дозволяє приховувати та 

присвоювати зібрані готівкові гроші. В подальшому, вилучені у хворих людей 

кошти, розподіляються за заздалегідь обговореною схемою між рядовими 

виконавцями, керівництвом лікарні та їх покровителями, а не надходять до каси 

закладу та не оприбутковуються по бухгалтерському обліку. 

           На жаль, ці факти залишились поза увагою службових осіб Національної 

поліції. Ними не вчинено жодних дій по документуванню цього 

правопорушення з метою виявлення конкретних фактів присвоєння грошей, 

розміру спричиненої шкоди, часу протиправної діяльності, кола причетних 
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осіб, їх ролей та інших об’єктивних обставин злочину, а на моє звернення була 

надана формальна відповідь. 

Так, з самої відповіді на звернення від 11.07.2016 №7496/00/39-0016 

вбачається, що перший заступник Голови – начальник кримінальної поліції        

В.А. Троян, отримавши інформацію про злочинну діяльність, не вжив усіх 

передбачених законом заходів, надавши відповідь на звернення виходячи лише 

з його тексту, маючи на увазі, що у ньому не зазначені конкретні прізвища 

злочинців, епізоди злочинної діяльності тощо. 

Вважаю недопустимим, коли службові особи поліції такого рівня та 

оперативні підрозділи найбільш потужного правоохоронного органу держави 

замість викриття злочинців, очікують, що за них це зробить народний депутат 

України, чи населення Запорізької області, які не мають відповідних 

повноважень.    

Вважаю такі дії невиконанням та порушенням службовими особами 

Національної поліції України, задіяними у розгляді мого звернення їх 

посадових обов’язків, передбачених ст.ст. 2, 8, 18, 23 Закону України «Про 

Національну поліцію» 

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

вжити вичерпних заходів реагування на протиправні дії службових осіб КУ 

«ЗОКЛ» та відновлення інтересів держави і громадян, а також щодо 

неналежного розгляду мого звернення від 03.06.2016 №791. 

 Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у 

встановлений законом строк. 

 

       

       З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 


