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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 

громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати 

інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого 

виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих 

законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Як депутат Київської міської ради, представник територіальної громади 

м. Києва я переймаюся питаннями охорони та забезпечення раціонального 

використання земель нашого міста.  

На сьогодні в м. Києві та по всій Україні введено карантин та вживаються 

заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19.  

З огляду на зазначене, Департаментом земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

прийнято наказ від 30.03.2020 №30 «Про внесення змін до наказів Департаменту 

земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 18.03.2020 № 26 «Про заходи, спрямовані на 

запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» та 

наказ від 23.03.2020 № 27 «Про заходи спрямовані на забезпечення 

документообігу під час коронавірусної хвороби (COVID-19)», якими зупинено 

проведення виїзних нарад, оглядів, обстежень (перевірок) земельних 

ділянок. 

Проте, зупинення проведення обстежень земельних ділянок та, як 

наслідок, неможливість складання актів обстеження, паралізує роботу 

депутатів Київської міської ради в частині охорони та збереження земель 

територіальної громади м. Києва. В результаті, я, як депутат, не можу нормально 



виконувати свої повноваження і зобов’язання перед виборцями, через те, що 

Департамент земельних ресурсів не виконує своїх функцій.  

З іншого боку, відновлення роботи інспекторів Департаменту земельних 

ресурсів, у частині проведення обстежень земельних ділянок, убезпечить від 

зловживань з боку недобросовісних землекористувачів, які користуючись 

карантином, використовують комунальні землі не за цільовим призначенням, з 

порушенням норм чинного законодавства і умов договорів оренди.  

Звертаю увагу, що інспекційне обстеження (перевірка) земельних ділянок 

повинно здійснюватися з дотриманням встановлених на сьогодні обмежувальних 

та протиепідемічних заходів: працівники Департаменту повинні бути 

забезпеченні масками та ін. необхідними засобами захисту; під час обстеження 

вони повинні дотримуватися обмежень щодо кількості людей та безпечних 

відстаней. 

У зв’язку з цим, на підставі статей 13-15 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прошу негайно вжити заходів по забезпеченню 

відновлення роботи інспекторів Департаменту земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в 

частині проведення обстежень (перевірок) земельних ділянок, з урахуванням 

правил безпеки та обмежувальних заходів на період карантину. 

 

Про результати розгляду даного звернення прошу проінформувати мене у 

встановлений законодавством України десятиденний строк за адресою: 02140, 

м. Київ, пр-т П. Григоренка, 39-б, офіс 88 та на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com. 

 

 

 

Депутат Київської міської ради                                           Ігор Мірошниченко 

 
 


