
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради  
до Президента України та Верховної Ради України 

з вимогою створення у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії з питань 
розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих 

протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної 
відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера» 

 та нанесення шкоди національним інтересам України 

 
 

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною другою статті 2, пунктом 5 частини другої статті 19 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою об’єктивного 
розслідування подій, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України та Верховної Ради України з вимогою створення у Верховній Раді України 
тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у засобах масової 
інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до 
уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії 
Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам України, що додається на 2 
аркушах.  
 

2. Надіслати Звернення на адресу Президента України та Верховної Ради 
України. 
 

 

 

       ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



Звернення  

депутатів Полтавської обласної ради  

до Президента України та Верховної Ради України  

з вимогою створення у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії  

з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів 

можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до 

уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової 

компанії Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам України 

 

 

Злив інформації про спецоперацію 4 розвідок із захоплення найманих вбивць 

«приватної військової компанії Вагнера» (далі – ПВК «Вагнер») – це державна 

зрада, що завдала непоправної шкоди країні. Особливо небезпечно, що інформація 

стала відома Росії після наради у Президента України В. Зеленського, що вказує на 

наявність зрадника у його найближчому оточенні. 

«ПВК «Вагнер» є терористичним угрупованням, яке виконує для режиму 

Путіна найбруднішу роботу в усіх точках земної кулі. І наш український Донбас не 

є винятком», – нагадав з трибуни Верховної Ради України народний депутат, 

Герой України, генерал-лейтенант М. Забродський.  

Але ще більшою проблемою є брехня та відсутність реакції влади, яка півроку 

протидіє спробам провести об’єктивне розслідування. 

15 вересня 2020 року лідер фракції «Слуга народу» Д. Арахамія заявив, що 

категорично виступає проти створення тимчасової слідчої комісії (далі – ТСК) для 

розслідування зради. 

19 вересня 2020 року керівник Офісу Президента України А. Єрмак називав 

це детективною історією, вигаданою від початку і до кінця.  

Лише коли замовчати зраду в оточенні Президента України не вдалося, після 

зміни Президента Сполучених Штатів Америки, партія «Слуга народу» погодилася 

на створення ТСК і лише у комплексі з розслідуванням інших питань. Такий підхід 

створює небезпеку, що влада спробує перешкоджати депутатському 

розслідуванню.  

За півроку після витоку інформації не було порушено кримінальної справи за 

підозрою у державній зраді, що зробило б непотрібним створення ТСК. 

Тим часом, скандал підриває довіру до України з боку міжнародних партнерів 

і ставить під загрозу українсько-американські відносини та військово-технічну 

допомогу Заходу, без якої Україні буде дуже важко встояти проти однієї з 

найпотужніших армій світу – російської. 

Вимагаємо створення парламентської ТСК, так як встановлення істини у цій 

справі є надважливим питанням саме національної безпеки, яке має об’єднати всіх 

без винятку депутатів, без врахування партійної належності. 

У ситуації, що склалася, вимагаємо негайного скликання позачергового 

засідання Верховної Ради України. 
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Ми пропонуємо ухвалити постанову, що засвідчить позицію Полтавського 

регіону щодо негайного створення у Верховній Раді України тимчасової слідчої 

комісії, з обов’язковим широким представленням усіх фракцій, в першу чергу 

опозиційних, з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації 

фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до 

уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії 

Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам України. 

 

 

 

Прийнято на другому пленарному 

засіданні четвертої сесії 

Полтавської обласної ради 

восьмого скликання 

23 квітня 2021 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Президента України та Верховної Ради України з вимогою створення у 

Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії з питань розслідування 

оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих 

протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення 

кримінальної відповідальності членами "приватної військової компанії 

Вагнера" та нанесення шкоди національним інтересам України» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради восьмого 

скликання І. Процай.  

 

Мета: об’єктивне розслідування подій. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутата обласної 

ради І. Процая.   

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього проєкту рішення обумовлено необхідністю врегулювання 

питання щодо об’єктивного розслідування подій, зазначених у тексті звернення.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається прийняття звернення до Президента 

України та Верховної Ради України з вимогою створення у Верховній Раді 

України тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у 

засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, 

що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами 

«приватної військової компанії Вагнера» та нанесення шкоди національним 

інтересам України. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.   

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення дасть можливість ініціювати питання інформування 

українців та убезпечення населення Полтавської області від хаотичних рішень 

влади.  

 

 

 

Депутат Полтавської обласної ради,  

голова Фракції «Європейська Солідарність»      І. ПРОЦАЙ 

 


