УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 04.07.2017р.

м.Яремче

№249-14/2017

Про депутатський
запит А.Стельмащука

Відповідно до частини 7.8 ст.49 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст.2 1, 22 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад"

міська рада вирішила:

1.Депутатський запит А.Стельмащука (додається) надіслати постійній
комісій міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту,
самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку (М.Бойко)
для виконання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської
ради Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

ГО “Яремчанська регіональна спілка ветеранів АТО”
Запит
Щодо висловлювання депутата Яремчанської міської ради Карпіна Юрія
Володимировича стосовно спорудження пам’ятника Небесній Сотні та
загиблим учасникам антитерористичної операції на території Донецької та
Луганської областей України та інших його дій та висловлювань щодо
учасників АТО та суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні.
Вважаємо, що кожен з нас має право подати в суд не тільки за образу честі і
гідності, але й за сепаратизм адже перед початком 13 сесії Яремчанської міської
ради (27.04.2017 р.) від нього прозвучало висловлювання "гібридна війна між
нами і вами". За інші його висловлювання та дії в особистих розмовах з
учасниками АТО ми будемо ініціювати звернення до суду і в правоохоронні
органи. В його діях та висловлюваннях ми вбачаємо системність спрямовану на
дискредитацію учасників АТО і створення конфлікту між жителями м. Яремча,
що дійсно може перерости у проблему. Хай суд пояснить чи є це порушенням
згідно ККУ Розділу I “ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ”.
Крім того, висловлювання та дії Карпіна Ю. В. здійснювались ним у
громадських місцях при виконанні депутатських повноважень, що може бути
порушенням ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад" стаття 8. “Депутатська
етика”, а також Конституції України ст. 68 “Кожен зобов'язаний неухильно
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і
свободи, честь і гідність інших людей”. При доведені даних фактів в судовому
порядку, а також за ініціативою депутатів місцевої ради або громадськості вони
можуть послужити причиною для позбавлення його депутатського мандата.
Перевірки правоохоронними органами вимагає факт виключення двох
учасників АТО зі складу виконкому Яремчанської міської ради (08.07.2016)
Може це дійсно сепаратизм, який інспірується Російською Федерацією.
Схожі ситуації відбуваються по всій Україні, коли учасники АТО добиваються
законних прав на землю, виплати, пільги. Вони теж дуже часто стикаються із
свідомим ігноруванням їх потреб, а ще частіше із незаконною протидією у
реалізації ними законних прав. Це відбувається на місцевому, обласному і
державному рівні. Серед них як окремі чиновники так і звичайні пересічні
особи. Звертаємось до всіх громадян України при виявленні таких фактів
одразу звертатися в правоохоронні органи та до суду, приховувати їх не треба,
бо такі особи заважають Україні розвиватися і звичайно на руку Російській
Федерації.
Вважаємо, що будь-які висловлювання та інші дії, які принижують честь і
гідність учасника АТО та інших військовослужбовців ЗСУ можуть
безпосередньо чи опосередковано впливати на їх морально-психологічне
здоров'я, що негативно впливає на всю обороноздатність нашої країни в умовах
агресії Російської Федерації. Тому рекомендуємо усій правоохоронній системі
ретельніше розслідувати такі випадки, а керівництву нашої держави тримати це
питання на постійному контролі.

На даний момент ГО “Яремчанська регіональна спілка ветеранів АТО”
відкрила спеціальний рахунок для збору коштів на пам’ятник Небесній Сотні та
загиблим учасникам АТО (рахунок оформлено на Мандину Володимира
Володимировича р/р 4731 2191 0393 5650 в Приватбанку), а також
продовжуємо розгляд проектів пам’ятника, які виготовляються безкоштовно.
Вважаємо, що серед громадськості не повинно виникати спекуляцій щодо
використання коштів та місця встановлення пам’ятника, враховуючи
неоціненну жертву власного життя справжніх патріотів та героїв України.

26.05.2017
З повагою,
депутат Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області

_______________А. М. Стельмащук

