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Центральне управління НАБУ: 

03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 
 

 

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН 

в порядку статті 214 КПК України 

 

Згідно із Рішенням Київської міської ради № 229/229 від 17 березня 2016 

року «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з 

питань забезпечення киян, які беруть участь в антитерористичній операції» 

Дідовець Юрій Вікторович, депутат Київської міської ради є головою даної 

тимчасової контрольної комісії. 

Помічник-консультант Дідовця Ю.В. Калько Дмитро Олексійович є 

представником (захисником) інтересів учасників бойових дій (АТО) у судових 

справах за позовами до Київського міського голови Кличка Віталія 

Володимировича (про визнання бездіяльності протиправною щодо невинесення 

протягом встановленого строку на пленарний розгляд сесії КМР питання про 

надання учасникам бойових дій (АТО) дозволу на розробку проектів 

землевідводу земельних ділянок). 

У справах де суд визнав бездіяльність Київського міського голови Кличка 

В.В. протиправною та зобов’язав стягнути за рахунок бюджетних асигнувань 

Київської міської ради на користь учасників бойових дій (АТО) витрати на 

правову допомогу – відбувається стягнення грошових коштів за рахунок 

бюджетних асигнувань Київської міської ради (бюджетних коштів). 

Загальна сума стягнення грошових коштів за рахунок бюджетних 

асигнувань Київської міської ради на користь довірителів Калька Д.О. 



(учасників бойових дій (АТО) на дату зазначену у цій заяві складає: 32508,8 грн. 

(без врахування комісії). 

Даний факт підтверджується копіями виконавчих документів (виконавчими 

листами) виданими Окружним адміністративним судом м. Києва по справах: 

826/8848/16, 826/8856/16, 826/8112/16, 826/8113/16 та скрін-копіями з 

електронного банкінгу Приват24 (додаються). 

Таким чином Київська міська рада, сплатила 32508,8 грн. з місцевого 

бюджету за несвоєчасне винесення (протягом місяця від дати реєстрації 

клопотання) на пленарне засідання сесії Київської міської ради питання 

стосовно надання зацікавленій особі дозволу на розробку проекту землевідводу 

земельної ділянки. 

Аналізуючи таку протиправну бездіяльність Київського міського голови 

слід звернути увагу на той факт, що структурні підрозділи Київської міської 

державної адміністрації, а саме Департамент земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) не виконав покладених на нього 

обов’язків. 

У мотивувальних частинах постанов судом було встановлено, що 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) не було виготовлено проект рішення і зазначене питання не було 

вчасно винесено на пленарне засідання сесії Київської міської ради (як 

передбачено у чинному Порядку набуття прав на землю із земель комунальної 

власності у місті Києві затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 

квітня 2017 року N 241/2463). 

Згідно із ч. 1 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 

територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну 

територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. 

Відповідно до п. 1, п. 2, п. 7, п. 18, ч. 4, ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» Сільський, селищний, міський голова: 

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів 

виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів 

України, виконання актів Президента України та відповідних органів 

виконавчої влади; 



2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та 

її виконавчого комітету; 

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та їх об'єднань. 

Згідно із ч. 1 ст. 76 цього ж Закону передбачена відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування перед державою: органи та посадові 

особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення 

ними Конституції або законів України. 

З огляду на вищезазначене вбачається неналежна організація Київським 

міським головою Кличком В.В. роботи структурних підрозділів 

безпосереднього підпорядкування Київської міської державної адміністрації. 

Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення 

передбачені ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України: 

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання 

службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до 

них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та 

інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам окремих юридичних осіб, - 

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, 

або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 13 ЗУ «Про статус 

депутатів місцевих рад», ст. 214 КПК України, прошу: 

 

Не пізніше 24 годин після подання цієї заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та розпочати розслідування. 

 

Повідомити мене письмово про номер кримінального провадження у 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань. 

 



Додатки: 

 

1. Копія виконавчого листа від 07.02.2018 року по справі № 826/8112/16 

(разом з копією ухвали від 28.03.2018 року про виправлення описки). 

2. Копія виконавчого листа від 07.02.2018 року по справі № 826/8112/16 

(разом з копією ухвали від 28.03.2018 року про виправлення описки). 

3. Копія виконавчого листа від 03.03.2018 року по справі № 826/8848/16. 

4. Копія виконавчого листа від 14.03.2018 року по справі № 826/8848/16. 

5. Копія виконавчого листа від 27.03.2018 року по справі № 826/8856/16. 

6. Копія виконавчого листа від 27.03.2018 року по справі № 826/8113/16. 

7. Скрін-копії з електронного банкінгу Приват24 про підтвердження 

отримання коштів. 
 

депутат Київради     Юрій Дідовець 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Калько  

202 71 06 

  



 



 



 



 



 



  


