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“_24_”___червня____2019_р.         №___08/279/08/027-389__ 

 

Київському міському голові 

В.В. Кличку 

01044, м. Київ,  вул. Хрещатик, 36 

 

Шановний Віталіє Володимировичу! 
 

У жовтні 2015 року за результатами чергових Виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів (25 жовтня 2015 року), я, Дідовець Юрій 

Вікторович, був обраний депутатом Київської міської ради                            

VIII скликання (Посвідчення Депутата Київської міської ради VІІІ скликання            

№ 35 від 1 грудня 2015 року Дідовця Юрія Вікторовича видано Київською 

міською виборчою комісією). 
 

Слід нагадати, що згідно «Переліку та персонального складу 

постійних комісій Київської міської рада VІІІ скликання» як Додатку до 

рішення Київської міської ради 01.12.2015 № 4/4 (із змінами та 

доповненнями) я, як депутат Київради, відсутній у переліках персонального 

складу постійних комісій Київської міської рада VІІІ скликання, та й по цей 

час не є членом жодної із постійних комісій Київської міської рада VІІІ 

скликання.  
 

У 2020 році повноваження Київської міської ради VIII скликання, до 

складу якої я був обраний у 2015 року, ― закінчуються. Відповідно, я вже 

впродовж чотирьох календарних років як депутат Київської міської ради не є 

членом жодної постійної комісії Київської міської рада VІІІ скликання, чим 

грубо порушую чинне законодавство наведене нижче у цьому зверненні. 

Київрада також не відіграє у вирішенні цього питання активної ролі, що 

сприймається мною як певний саботаж та перешкоджання депутату Дідовцю 

Ю.В. виконувати свої офіційні повноваження. Адже попередньо до цього 

звернення, мною ініціювались та подавались до Київради чимало звернень  

щодо включення мене до складу Постійної комісії Київської міської ради з 

питань містобудування, архітектури та землекористування. 
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Проте, Київрада в незаконний спосіб перешкоджає моєму праву бути 

включеним до складу Постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування за смоїм власним 

вибором. Згідно чинного законодавства депутат місцевої ради особисто без 

жодного стороннього впливу самостійно обирає для себе постійну комісію 

Ради, в якій він бажає бути її членом. Звідси слідує, що Київрада не має 

жодного законного права перешкоджати депутату Київради увійти до складу 

постійної комісії за власним вибором такого депутата. 
 

Також, наведу ситуацію із життя, коли під час створення робочої 

групи з питання скандальної забудови по вулиці Столбухіна у м. Києві мені 

було відмовлено у входженні до складу робочої групи, обґрунтовуючи тим, 

що я не є членом Постійної комісії Постійної комісії Київської міської ради з 

питань містобудування, архітектури та землекористування. Таким чином 

перебування поза постійною комісією Київської міської ради, остання 

порушує мої права як депутата, не дозволяє в повній мірі виконувати свої 

прямі обов’язки як депутата Київської міської ради та представляти інтереси 

київської громади. 
 

Згідно частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  
 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та частини другої статті 20 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», кожен депутат місцевої ради, окрім 

секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій 

ради.  
 

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 18 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» та пунктом 3 частини першої статті 6 

Регламенту Київради, депутат Київради зобов’язаний брати участь у 

роботі Київради, постійних комісій та інших її органів. 
 

А також, відповідно до п. 2 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування»: Депутат представляє інтереси всієї територіальної 

громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у 

діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед 

виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім 

секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій 

ради. 
 

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення можливості 

виконання Дідовцем Ю.В. своїх обов’язків як депутата Київради, та з 

урахуванням власного волевиявлення депутата Дідовця Ю.В. увійти до 

складу саме до складу Постійної комісії Київської міської ради з питань 
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містобудування, архітектури та землекористування, ― є вкрай необхідним 

та невідкладним вирішення питання про внесення змін до переліку та 

складу постійних комісій Київської міської ради VІІІ скликання 

затверджених рішенням Київської міської ради від 01.12.2015 №4/4 “Про 

перелік та склад постійних комісій Київської міської ради VІІІ 

скликання”» (із змінами та доповненнями) про обрання (включення) 

депутата Київської міської ради Дідовця Юрія Вікторовича  до складу 

Постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування. 
 

Повноваження Київради щодо затвердження та зміни складу постійних 

комісій закріплено в пункті 2 частини першої статті 26 та частині другій 

статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

Метою поставленого мною перед Київрадою питання є забезпечення 

можливості виконання депутатом Дідовцем Ю.В. свого обов’язку щодо 

входження до складу однієї з постійних депутатських комісій Київради на 

виконання імперативних приписів частини другої статті 49 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 18 

та частини другої статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», пункту 3 частини першої статті 6 Регламенту Київради. 
 

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" депутат місцевої ради має право: 

- обирати і бути обраним до органів відповідної ради; 

- офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах; 

- пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами; 

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та 

її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; 

- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з 

його депутатською діяльністю; 

- вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що 

належать до їх відання, поправки до них; 

- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою 

органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються 

або затверджуються радою; 

- порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському 

голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання 

доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні; 

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради 

звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних 

чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до 

компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її 

території; 



4 
 

- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки 

роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, 

установ, організацій; 

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів 

голосування, давати довідки; 

- ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах 

засідань ради та її органів до їх опублікування; 

- оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, 

пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне 

значення; 

- об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські 

групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради. 
 

Тобто, депутат місцевої ради наділений повноваженнями вносити на 

розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його 

депутатською діяльністю. 
 

Також, відповідно приписів статті 20 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" депутат місцевої ради повинен входити до 

складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою, тобто 

зазначена норма статті говорить проте, що це обов'язок депутата, а не 

ради. 
 

Крім того, статтею 26 Регламенту Київської міської ради суб'єктами 

подання проектів рішень виступають Київський міський голова, депутати 

Київради, заступник міського голови - секретар Київради, постійні комісії 

Київради, виконавчий орган Київради (Київська міська державна 

адміністрація), загальні збори громадян в порядку, визначеному 

законодавством та цим Регламентом, а також члени територіальної громади 

міста Києва в порядку місцевої ініціативи відповідно до вимог, передбачених 

законодавством та цим Регламентом. 
 

Таким чином, я як депутат Київської міської ради наділений 

повноваженнями бути суб'єктом подання на розгляд сесії Київської 

міської ради будь-яких питань в межах повноважень встановлених 

чинним законодавством в формі так званої «законодавчої ініціативи». 
 

Статтею 18 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" 

визначено обов'язки депутата місцевої ради. Нормами даної статті 

передбачено, що депутат зобов'язаний додержуватися Конституції та законів 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту 

ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності 

ради та її органів; брати участь у роботі ради. 
 

Отже, нормами Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та 

Регламенту Київської міської ради передбачено, що депутат Київської 

міської рада VІІІ скликання Дідовець Ю.В. наділений правом бути суб'єктом 
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подання (внесення) на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, 

пов'язаних з його депутатською діяльністю, а отже й реалізації свого 

депутатського права щодо обрання його до складу постійної комісії Київської 

міської ради. 
 

Як убачається з Розпорядження Київського міського голови Кличка 

В.В. від 14.06.2019 № 528 на 10 год. 00 хв. 25 липня 2019 року 

організовується скликання чергового пленарного засідання сесії 

Київської міської ради. 
 

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись частиною 2 статті 19 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", статтею 26 

Регламенту Київської міської ради затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 07.07.2016 № 579/579, правом депутата Київської міської 

ради Дідовця Ю.В. бути суб'єктом подання (внесення) на розгляд сесії 

Київської міської ради пропозиції з питань, пов'язаних з депутатською 

діяльністю Дідовця Ю.В., ― 
 

1. Прошу внести на розгляд пленарного засідання сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 25 

липня 2019 року, питання про обрання депутата Київської міської 

ради VІІІ скликання Дідовця Юрія Вікторовича до складу постійної 

комісії Київської міської ради VІІІ скликання з питань 

містобудування, архітектури та землекористування із внесенням 

відповідних змін до переліку та складу постійних комісій Київської 

міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 01.12.2015 № 4/4 (із змінами та доповненнями). 

 

2. Прошу Київську міську раду VІІІ скликання не чинити 

супротиву щодо виконання депутатом Київської міської ради 

VІІІ скликання Дідовцем Юрієм Вікторовичем імперативних 

приписів частини другої статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 18 та 

частини другої статті 20 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», пункту 3 частини першої статті 6 Регламенту 

Київради та підтримати вирішення даного питання позитивно.  

Депутат Київради     Юрій Дідовець 

 
 

 

Вик.: Угринюк Б.Б. 202-71-06  


