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Керівнику Мукачівської 

окружної прокуратури 

Дмитру КИРИЛЕНКУ 

вул. Літуна Андрія, 15, 

м. Мукачево, 89603 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради звертається до Вас з наступного. 

На електронній платформі EDEM-місцеві ініціативи, 18 серпня 2022 року 

зареєстрована петиція гр. Талабішка Яросалва Георгійовича «Про звіт окружного 

прокурора та Начальника Мукачівського РУП на сесії міської ради». Вказана петиція 

не набрала належної кількості необхідних голосів для розгляду її на засіданні сесії 

Мукачівської міської ради, а відтак підлягає розгляду у порядку, визначеному 

Законом України «Про звернення громадян» згідно пунктів 2.2., 3.6. Положення про 

електронні петиції Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням 11-ї сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання від 29.07.2021 №429 (далі – Положення). 

Разом з цим, звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до ч.3 ст.6 Закону 

України «Про Прокуратуру», Керівники обласних та окружних прокуратур на 

відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються 

представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік інформують 

населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати 

діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та 

аналітичних даних. 

Також, вищевказана норма кореспондується з п.40 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», якою визначається що виключно на пленарних 

засіданнях міської ради здійснюється заслуховування інформації прокурорів та 

керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності на відповідній 

території. 

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути питання щодо можливості 

звітування на засіданні сесії Мукачівської міської ради про стан законності, боротьби 

із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності 

Мукачівської окружної прокуратури на території Мукачівської міської територіальної 

громади за 2022 рік. 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради  Олександр ЛЕНДЄЛ 
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Керівнику Мукачівського РУП 

ГУНП в Закарпатській області 

полковнику поліції 

Анатолію ШКИРТІ 

вул. Ярослава Мудрого, 8, 

м. Мукачево, 89600 

 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради звертається до Вас з 

наступного. 

На електронній платформі EDEM-місцеві ініціативи, 18 серпня 2022 року 

зареєстрована петиція гр. Талабішка Яросалва Георгійовича «Про звіт окружного 

прокурора та Начальника Мукачівського РУП на сесії міської ради». Вказана 

петиція не набрала належної кількості необхідних голосів для розгляду її на 

засіданні сесії Мукачівської міської ради, а відтак підлягає розгляду у порядку, 

визначеному Законом України «Про звернення громадян» згідно пунктів 2.2., 3.6. 

Положення про електронні петиції Мукачівської міської ради, затвердженого 

рішенням 11-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 29.07.2021 №429 

(далі – Положення). 

Разом з цим, звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до ч.2 ст.9 

Закону України «Про Національну поліцію», Поліція забезпечує постійне 

інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 

людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Також, вищевказана норма кореспондується з п.40 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», якою визначається що виключно на пленарних 

засіданнях міської ради здійснюється заслуховування інформації прокурорів та 

керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності на 

відповідній території. 

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути питання щодо можливості 

звітування на засіданні сесії Мукачівської міської ради про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати 

діяльності Мукачівського РУП на території Мукачівської міської територіальної 

громади за 2022 рік. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради        Олександр ЛЕНДЄЛ 
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Ярославу ТАЛАБІШЦІ 

slava7605@gmail.com 

 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради повідомляє про розгляд  

Вашої петиції, зареєстрованої на електронній платформі EDEM-місцеві 

ініціативи від 18.08.2022 у порядку, визначеному Законом України «Про 

звернення громадян» відповідно до пунктів 2.2., 3.6. Положення про електронні 

петиції Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням 11-ї сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання від 29.07.2021 №429, як такої яка не 

набрала належної кількості необхідних голосів для розгляду її на засіданні сесії 

Мукачівської міської ради. 

За результатом розгляду повідомляємо що виконавчим комітетом 

Мукачівської міської ради направлено звернення до Мукачівського районного 

управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській 

області та Мукачівської окружної прокуратури щодо можливості звітування на 

засіданні сесії Мукачівської міської ради про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності 

Мукачівського РУП та Мукачівської окружної прокуратури на території 

Мукачівської міської територіальної громади за 2022 рік. 

 

Додатки: 

- копія звернення до Мукачівського РУП – на 1 арк. 

- копія звернення до Мукачівської окружної прокуратури – на 1 арк. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради       Олександр ЛЕНДЄЛ 
 
Станіслав ТИШКОВ 
03131 3 46 90 
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