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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

Про  звернення  депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради  

Відповідно  до  статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні, Закону  цкраїни  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад», розглянувши  
звернення  громадського  діяча, волонтера  Мартиненко  Л., районна  рада  

вирішила: 

1. Схвалити  текст  звернення  депутатів  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  до  Центральної  виборчої  комісії, Генеральної  прокуратури  
цкраїни, Міністерства  внутрішніх  справ  цкраїни  (що  додаеться). 

2. Схвалити  текст  звернення  депутатів  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  до  голів  сільських, селищної, міських  рад  Киево- 

Святошинського  району, керівників  закладів  освіти  Киево-Святошинської  районну  
(що  додаеться). 

3. Доручити  голові  Киево-Святошинської  районної  ради  Гедульянову  В.Е. 

підписати  Звернення  депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради. 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  
та  взаемодії  з  органами  місцевого  самоврядування . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
04 червня  2019 року  
Ns 601-36-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  04 червня  2019 року  Ns 601-36-VII 

ЗВЕРНЕННЯ  
до  голів  сільських, селищної, міських  рад  Киево-Святошинського  району, 

керівників  закладів  освіти  Киево-Святошинської  районну  

В  Україні  стартувала  підготовка  до  позачергових  виборів  народних  депутатів  

Верховної  Ради  України. Держава  зараз  увійшла  в  активний  виборчий  процес. На  

жаль, у  своїх  політичних  кампаніях  кандидати  у  нардепи  часто  не  гребуть  

найбезсоромнішими  методами  політичної  агітації, не  дотримуючись  вимог  Закону. 

Нещодавно  у  м. Вишневе  трапився  прикрий  інцидент, коли  один  з  кандидатів  у  

народні  депутати  у  своїй  передвиборчій  агітації  використав  малолітніх  дітей. Своїм  

вчинком  він  наразив  дітей  на  небезпеку. 

Так, 28 травня  2019 року  біля  озера, яке  знаходиться  за  стадіоном  міста, заїхала  

важка  будівельна  техніка. Жителі  міста  вийшли  до  озера  з'ясувати, хто  господарюе  на  

міській  землі  та  перевірити  наявність  дозвільних  документів . Виявилося, що  

документів  немае. Роботи  зупинилися  і  почалося  з'ясування  ситуації. У  розпал  

дискусії, до  техніки  та  натовпу  тподей  вихователі  ДНЗ  «Колобок» вивели  своїх  

вихованців  - 2 групи  дітей  середнього  дошкільного  віку. дітей  4-5-ти  років  вели  

прямо  в  гущу  подій, піддаючи  загрозі  їх  життя  і  здоров 'я. Ця  ситуація  обурила  

громадськість, яка  звернулася  до  Киево-Святошинської  районної  ради. 

Згідно  статті  3 Конституції  України  людина, її  життя  і  здоров 'я, честь  і  гідність, 

недоторканність  і  безпека  визнаються  в  Україні  найвищою  соціальною  цінністю . 

Права  і  свободи  тподини  та  їх  гарантії  визначають  зміст  і  спрямованість  діяльності  

держави. Держава  відповідае  перед  людиною  за  свою  діяльність . Утвердження  і  

забезпечення  прав  і  свобод  тподини  е  головним  обов'язком  держави. 

Відповідно  до  статті  7 Сімейного  кодексу  України  дитина  мае  бути  забезпечена  

можливістю  здійснення  її  прав, установлених  Конституціею  України, Конвенціею  про  

права  дитини, іншими  міжнародними  договорами  України, згода  на  обов'язковість  

яких  надана  Верховною  Радою  України. 

Також, відповідно  до  статті  31 Закону  України  «Про  освіту», слід  зазначити  що, 



керівництву  закладів  освіти, педагогічним  працівникам, органам  державної  влади  та  

органам  місцевого  самоврядування, їх  посадовим  особам  забороняеться  залучати  

працівників  закладів  освіти  та  здобувачів  освіти  до  участі  в  заходах, організованих  

політичними  партіями  (об'еднаннями). 

Зважаючи  на  викладене, ми, депутати  Киево-Святошинської  районної  ради, 

звертаемося  до  вас  не  допустити  використання  неповнолітніх  дітей  у  передвиборній  

агітації  партіями  чи  окремими  політиками  в  їх  власних  виборчих  інтересах  та  

докласти  максимальних  зусиль, щоб  діти  не  стали  інструментом  і  засобом  у  

політичній  боротьбі, заручниками  політичних  ігор  дорослих. 

Заступник  голови  ради 	 О.Д. Однороманенко  



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  04 червня  2019 року  Ns 601-36-VII 

ЗВЕРНЕННЯ  
до  Центральної  виборчої  комісії, Генеральної  прокуратури  України, 

Міністерства  внутрішніх  справ  України  

3 метою  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційних  прав, 

додержання  принципів  верховенства  права  та  законності, відповідно  до  Конституції  

України, статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні, Закону  

України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад», депутати  Киево-Святошинської  

районної  ради  звертаються  з  питанням  забезпечення  дотримання  передбачених  

Конституціею  України  та  законами  України  принципів  і  засад  виборчого  процесу. 

У  підготовці  до  позачергових  виборів  народних  депутатів  Верховної  Ради  

України, кандидати  у  своїх  політичних  кампаніях, на  жаль, часто  не  гребуть  

найбезсоромнішими  методами  політичної  агітації, не  дотримуючись  вимог  Закону. 

Просимо  вас  звернути  увагу  та  вжити  міри  відносно  зареестрованого  кандидата  

в  народні  депутати  по  95-му  одномандатному  виборчому  округу, члена  політичної  

партії  «Нові  обличчя» Карплюка  Володимира, який  у  своїй  передвиборчій  агітації  

використовуе  малолітніх  дітей. 

Підставою  для  звернення  стала  заява  громадського  діяча, волонтера  

Мартиненко  Л. щодо  порушення  прав  дітей, які  навчаються  у  Вишнівському  ДНЗ  

«Колобок». Під  прапором  «Нових  облич», за  ініціативою  Володимира  Карплюка, 

28 травня  2019 року  біля  озера, яке  знаходиться  за  стадіоном  у  місті  Вишневе, заїхала  

на  територію  важка  будівельна  техніка  - трактори  3 одиниці  та  будівельні  матеріали. 

Жителі  міста  вийшли  до  озера  з'ясувати, хто  господарюе  на  міській  землі  та  

перевірити  наявність  дозвільних  документів . Виявилося, що  документів  немае, а  

роботи  проводяться  за  ініціативою  Володимира  Карплюка. Роботи  зупинилися  і  

почалося  з'ясування  ситуації. У  розпал  дискусії, до  техніки  та  натовпу  тподей  

вихователі  ДНЗ  «Колобок» вивели  своїх  вихованців  - 2 групи  дітей  середнього  

дошкільного  віку. дітей  4-5-ти  років  вели  прямо  в  гущу  подій, піддаючи  загрозі  їх  

здоров 'я  та  життя. 



Жахливість  даної  ситуації  полягае  в  тому, що  діти  стали  інструментом  і  

засобом  у  політичній  боротьбі, заручниками  політичних  ігор  дорослих. 

Згідно  статті  3 Конституції  України  людина, її  життя  і  здоров 'я, честь  і  гідність, 

недоторканність  і  безпека  визнаються  в  Україні  найвищою  соціальною  цінністю . 

Права  і  свободи  тподини  та  їх  гарантії  визначають  зміст  і  спрямованість  діяльності  

держави. Держава  відповідае  перед  людиною  за  свою  діяльність . Утвердження  і  

забезпечення  прав  і  свобод  тподини  е  головним  обов'язком  держави. 

Відповідно  до  статті  7 Сімейного  кодексу  України  дитина  мае  бути  забезпечена  

можливістю  здійснення  її  прав, установлених  Конституціею  України, Конвенціею  про  

права  дитини, іншими  міжнародними  договорами  України, згода  на  обов'язковість  

яких  надана  Верховною  Радою  України. 

Також, відповідно  до  статті  31 Закону  України  «Про  освіту», слід  зазначити  що, 

керівництву  закладів  освіти, педагогічним  працівникам, органам  державної  влади  та  

органам  місцевого  самоврядування, їх  посадовим  особам  забороняеться  залучати  

працівників  закладів  освіти  та  здобувачів  освіти  до  участі  в  заходах, організованих  

політичними  партіями  (об'еднаннями). 

Зважаючи  на  викладене, ми, депутати  Киево-Святошинської  районної  ради, 

звертаемося  до  вас  з  проханням  дати  ощнку  діям  зареестрованого  кандидата  в  народні  

депутати  Володимира  Карптпока, вжити  всі  необхідні  заходи  щодо  притягнення  до  

відповідальності  винних  осіб. 

Заступник  голови  ради 	 О.Д. Однороманенко  


