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щодо вжиття заходів
для перевірки законності дій
працівників прокуратури Харківської області
під час проведення ними обшуків і вилучення документів
в приміщеннях Харківсько ї міської ради
та її комунальних підприємств

В роботу Харківської міської ради, а також комунальних підприємств міст 
протягом тривалого часу здійснюється втручання з боку працівників обласної 
прокуратури та Служби безпеки України, що вбачається з наступного.

Посадові особи вказаних вище органів, на підставі різноманітних 
приводів, приходять до приміщення міської ради, а також на всі, без винятку, 
комунальні підприємства міста, вилучають необхідну для ефективної роботи 
міськради та підприємств документацію, викликають керівників на 
багато годинні допити.

В результаті такого втручання, відбуваються порушення в нормальній 
роботі міської ради і її комунальних підприємств.

Важливо зазначати, що обшуки і вилучення документів на всіх 
комунальних підприємствах почалися одночасно. Така «синхронність» може 
свідчити про те, що метою вказаних дій працівників обласної прокуратуру та 
СБУ є організація управлінського хаосу на комунальних підприємствах 
міста.

Зокрема, створюються умови для того, щоб відбувалися перебої в 
організації вивезення сміття та у наданні послуг з водопостачання; 
проводились затримки із виплатами заробітних плат для освітян; відбувалися 
несвоєчасні ремонти доріг місцевого значення та багато іншого.



Такими діями посадові особи вказаних вище правоохоронних органів, в 
першу чергу, завдають шкоди харків’янам. Оскільки вся робота як міської 
ради, так і її комунальних підприємств спрямована саме для задоволення 
потреб та вирішення проблем територіальної громади міста.

Більше того, 20 червня 2018 року невідомі особи намагались зірвати 
засідання Харківської міської ради.

Кілька десятків агресивно налаштованих людей спортивної статури 
увірвались у приміщення міської ради. На другому поверсі будівлі вони 
розбили скло, знищили портрети міських голів минулих років, влаштували 
бійку, у ході якої застосували газ, а потім підпалили димові шашки. Багато 
працівників міськради, надихавшись димом, потребували медичної 
допомоги. При чому, працівники Національної поліції, які прибули на місце 
події не вжили належних і необхідних заходів для якнайшвидшого 
відновлення правопорядку.

Із зазначеного вище вбачається, що працівниками прокуратури 
Харківської області, а також територіального управління СБУ та 
Міністерства внутрішніх справ може чинитися неправомірний тиск на 
посадових осіб Харківської міської ради та її комунальних підприємств.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» Генеральна 
прокуратура України організовує та координує діяльність усіх органів 
прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій 
прокуратури. Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний 
прокурор.

Згідно з ст. 9 вказаного вище Закону України Генеральний прокурор 
організовує діяльність органів прокуратури України, приймає рішення про 
застосування до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора 
регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо 
неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора.

Зважаючи на вищезазначене, прошу Вас, в межах Вашої компетенції, 
вжити заходів для перевірки законності дій працівників прокуратури 
Харківської області під час проведення ними обшуків і вилучення документів 
у Харківській міській раді та її комунальних підприємствах.


