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_______________№__________________________

на №______________________ від _____________

Голові громадської організації 
«Зелений лист»
Владиславу Балінському
вул. Катерининська, 77, 
м. Одеса, 65011

Шановний пане Владиславе!

Обласна державна (військова) адміністрація розглянула заяву від 
30.06.2022 № 23/1 та інформує.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

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. 

Факти порушення законодавства мають бути встановлені компетентними 
органами у спосіб та порядок встановлений законом. 

Визнання актів місцевого самоврядування такими, що не відповідають 
Конституції та законам 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. 
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Розгляд фактів, що містять ознаки кримінальних правопорушень, належить 
до компетенції правоохоронних органів. 

А здійснення перевірки дотримання обмежувальних карантинних заходів 
покладено на органи Національної поліції, Національної гвардії, відповідних 
посадових осіб, уповноважених органами місцевого самоврядування (постанова 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236). 

Отже, з метою ефективного вирішення порушеного питання рекомендуємо 
звернутись або безпосередньо до посадової особи, що прийняла акт – 
Одеського міського голови, або захищати права, свободи та (або) інтереси 
шляхом оскарження відповідного акту в судовому порядку.

З повагою

Перший заступник голови                                                     Борис ВОЛОШЕНКОВ

Данило Мальцев (048) 718 95 86


