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Депутатське звернення 
Шановний Арсене Борисовичу!

щодо вжиття заходів 
для проведення повного і об ’єктивного 
розслідування обставин подій, 
які відбулись 20 червня 2018 року 
в приміщенні Харківської міської ради

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.

Незважаючи на таке очевидне порушення закону і небезпечну для 
оточуючих поведінку невідомих осіб, працівники Національної поліції, які 
прибули на місце події, не вжили, в межах своєї компетенції і передбачених 
законом обов'язків, заходів для якнайшвидшого відновлення правопорядку.

їхня бездіяльність спричинити до завдання як шкоди здоров’ю 
працівникам Харківської міської ради, так і до матеріальних збитків бюджету 
територіальної громади міста Харкова.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» 
Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Діяльність 
поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.



Згідно з ст. 18 вказаного вище Закону України поліцейський зобов’язаний 
професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог 
нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів 
керівництва.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про Національну поліцію» у разі 
вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, 
адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність 
відповідно до закону.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про Міністерство внутрішніх справ України» Міністр внутрішніх 
справ ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно 
керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує 
і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і 
працівників апаратів таких органів та їх територіальних органів, закладів, 
установ і підприємств, що належать до сфери їх управління.

Зважаючи на вищезазначене, прошу Вас, в межах Вашої компетенції, 
вжити заходів для проведення повного і об’єктивного розслідування 
обставин події, яка відбулись 20 червня 2018 року в приміщенні Харківської 
міської ради, в тому числі і щодо законності та професійності дій тих 
працівників Національної поліції, які прибули на місце події.
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