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УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

проспект Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс (0482) 34-29-71, тел. 718-93-26, 718-92-47
E-mail: genotdel@odessa.gov.ua  веб-сайт:   http://oda.odessa.gov.ua/ Код ЄДРПОУ  00022585

_______________№__________________________

на №______________________ від _____________

Громадська організація
«Зелений лист»,
вул. Катерининська, 77,
м. Одеса, 65011

Обласна державна (військова) адміністрація розглянула звернення від 
21.06.2022 № 21/3 та інформує.

Статтею 5 Закону України «Про звернення громадян», якою встановлено 
вимоги до звернень, передбачається, що звернення адресуються органам 
державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян 
або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у 
зверненнях питань.

Питання щодо визнання Статуту територіальної громади міста Одеси 
таким, що не відповідає Конституції України, не належить до компетенції 
обласної державної (військової) адміністрації.

Відповідно до частини десятої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам 
України визнаються незаконними в судовому порядку.

Щодо здійснення обласною державною (військовою) адміністрацією 
завдань, передбачених пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», та щодо реалізації права проводити перевірки 
відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 цього Закону.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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 Згідно з частиною четвертою статті 35 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»  місцеві державні адміністрації не мають права 
втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних 
повноважень.

Питання затвердження статуту територіальної громади пунктом 45 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» віднесено до виключної компетенції сільської, селищної, міської ради. 

Повноваження місцевих державних адміністрації щодо проведення 
перевірок, передбачених пунктом 1 частини першої статті 28 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», обмежені напрямками, зазначеними в 
статті 16 цього Закону, серед яких немає питань, порушених у листі.

Також контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування місцеві 
державні адміністрації здійснюють в частині виконання ними делегованих 
повноважень, що передбачено  частиною  четвертою  статті   143   Конституції 
України, частиною другою статті 76 Закону України «Про місцеве  
самоврядування  в  Україні» та Порядком  контролю  за   здійсненням органами 
місцевого    самоврядування    делегованих повноважень   органів виконавчої 
влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 
року № 339. 

Щодо проведення службового розслідування.
Прохання провести службове розслідування щодо посадових осіб 

обласної державної (військової) адміністрації не може бути предметом 
звернення з огляду на визначені в статті 3 Закону України «Про звернення 
громадян» переліки питань, з якими можуть звертатись громадяни. 

Крім того, відсутні підстави для проведення службового розслідування, 
передбачені пунктом 1 Порядку проведення службового розслідування 
стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання 
корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 червня  2000 року № 950.

Отже, з метою ефективного вирішення порушеного питання 
рекомендуємо звернутись безпосередньо до органу, що прийняв акт - Одеської 
міської ради. Також Ви маєте можливість захищати права, свободи та (або) 
інтереси шляхом оскарження акту органу місцевого самоврядування в 
судовому порядку. 

Керівник апарату                                                                         Микола БІШЛЯГА
Ірина Чайка 71-89-438


