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23 травня 2017 р.
Вих. № 1500

Генеральному прокурору
Луценку Ю. В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Юрію Віталійовичу!
Відповідно до Законів України «Про статус народного депутата України»,
«Про

запобігання

корупції»,

Постанови

Верховної

Ради

України

від 4 грудня 2014 р. № 22-VІІІ «Про перелік, кількісний склад і предмети
відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», мною, як
членом Комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії
корупції здійснюється парламентський контроль за дотриманням вимог Закону
під час розслідування слідчим відділом прокуратури Запорізької області
кримінального провадження за фактом спричинення Міхеєнку О.Г. тілесних
ушкоджень оперуповноваженими СКР Новомиколаївського РВ ГУМВС
України в Запорізькій області Моісеєнко А.В., Білоусом П.І., Гогунським А.М.,
Давиденком О.О. та інших пов’язаних з ним інших кримінальних проваджень.
У зв’язку з цим, Генеральному прокурору України направлялось
звернення за №1374 від 03.04.2017 року щодо додержання законності під час
розслідування зазначених кримінальних проваджень та вжиття відповідних
заходів.
Разом з тим, отримана відповідь свідчить про формальний підхід до
розгляду звернення, незалучення інших структурних підрозділів Генеральної

прокуратури України до вирішення поставлених у ньому питань та фактичне не
вирішення звернення.
Натомість відповідь містить необґрунтоване та жодним чином не
обумовлене роз’яснення положень рішення Конституційного Суду України від
11.04.2000 №4-рп/2002.
Як наслідок порушення Закону так і не були усунуті.
Загалом схоже, що працівники Генеральної прокуратури України не лише
не виконують свої прямі обов’язки по нагляду за розслідуванням, вказаних у
зверненні кримінальних проваджень, але й ігнорують вимоги Закону щодо
парламентського контролю за досудовим розслідуванням.
Враховуючи викладене, керуючись ч. 5 ст. 17, ст.ст. 16, 19 Закону
України

«Про

статус

народного

депутата

України»,

прошу

Вас,

у

встановленому Законом порядку провести службове розслідування щодо
невиконання службовими особами законних вимог народного депутата
України, створення штучних перешкод у їх роботі та надання неправдивої,
неповної

інформації.

Направити

мені

копії

матеріалів

службового

розслідування.
Направити на мою адресу копію наглядового провадження за моїм
зверненням №1374 від 03.04.2017 року.
Також повторно розглянути моє звернення до Генерального прокурора
України за №1374 від 03.04.2017 року.
Про

вжиті

заходи

та

результати

розгляду

звернення

прошу

поінформувати мене в термін, встановлений чинним законодавством України.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

