АНТИКОРУПЦІЙНА КОМІСІЯ
ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, тел.: (061) 224-22-36, e-mail: antikorkomis@gmail.com

_______________________________________________________________________________________
Вих №_______ від ________

Прокурору Запорізької області
Романову Валерію Петровичу
69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а

Заява
про вчинення кримінальних правопорушень
(в порядку ст. 214 КК України)
Шановний Валерію Петровичу!
Антикорупційна комісія при Запорізькій ОДА, створена розпорядженням голови Запорізької
обласної державної адміністрації від 13.04.2016 р. №162, повідомляє наступне.
Членами Антикорупційної комісії при Запорізькій ОДА під час здійснення ними передбаченої
Положенням про Антикорупційну комісію при Запорізькій ОДА діяльності виявлено факти та
обставини, які можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень начальником управління
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агентства
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Володимировичем.
За отриманою інформацією, з кожного рибацького човна, користувача водних живих ресурсів,
Чайка Д.В. отримує 2 000 – 2 500 грн. прибутку за те, що дозволяє безперешкодно здійснювати
рибний промисел на ввіреній території. Крім того, Чайка Д.В. покриває діяльність браконьєрів,
привласнюючи 50 % від отриманого ними заробітку.
Весь промисел раків Чайка Д.В. особисто підібрав під свою опіку, 80 відсотків тих хто
займається промисловим виловом раків не мають на це необхідної квоти, але усіх раків вони здають
безпосередню туди, куди вкаже їм Чайка Д.В. Раки виловлюються з грубим порушенням усіх правил
і норм вилову.
Більш того, за отриманою інформацією, в управлінні Державного агентства рибного
господарства України в Запорізькій області порушуються норми ЗУ «Про державну службу».
Не дотримуються вимоги організації роботи у нічний час. Означені нічні рейди не
оформляються

відповідним

наказом

начальника

управління,
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профспілкової організації не повідомляється, за роботу в зазначені часи державним службовцям
грошова компенсація або відповідні дні відпочинку не надаються.

На вимогу профспілкової організації не надано на ознайомлення «Положення про
преміювання». Накази про преміювання профспілковою організацією не візуються, нарахування
премій здійснюються на особистий розсуд керівника з порушенням вимог Типового положення про
преміювання, затвердженого Наказом Мінсоцполітики України 13.06.2016 № 646.
Крім того, у період ліквідації (коли функції держнагляду (контролю) виконувалися
Запоріжжярибоохороною, управлінню Держрибагентства у Запорізькій області зони контролю ще не
визначалися), робітникам Запорізького рибоохоронного патруля нараховувалися преміальні виплати
всупереч нормі права щодо залежності розміру місячної премії державного службовця від його
особистого внеску в загальний результат роботи державного органу. Тобто за відсутністю результату
роботи управління нарахування премій його працівникам у цей період здійснювалося безпідставно.
Окремим категоріям робітників щомісячно нараховуються премії у розмірі 100 та більше
відсотків, в той час як ряд інспекторів, не згодних з діями керівництва, отримують не більше 10-20%.
Керівником управління Чайкою Д.В. систематично порушуються принципи державної служби
щодо забезпечення рівного доступу до державної служби - за період проходження служби в
управління до ряду інспекторів, не згодних з керівництвом у вищезазначених питаннях
застосовуються необгрунтовані обмеження їх професійної діяльності, а саме Чайкою Д.В. було
запроваджено цілодобове чергування окремих інспекторів на телефоні «гаряча лінія» в приміщенні
управління рибоохорони. Покладання таких обов’язків на інспекторів суперечить їх посадовим
інструкціям. Увесь цей період (біля 2-х місяців) ці держінспектори не допускалися до рибоохоронної
роботи (план-накази не видавалися). Ці дії було направлено на застосування обмежень щодо
подальшого проходження служби (звільнення з посад по закінченню випробувального терміну в
зв’язку із відчутність показників роботи).
Після того як 11 державних інспекторів, вимушені захищати свої права, об’єдналися у
профспілкову організацію, цілодобове чергування на телефоні «гаряча лінія» було знято, проте
небажання керівництва допускати їх до рибоохоронної роботи на водосховищах на теперішній час
виявляється у систематичному оформленні план-наказів на ділянки водойм, найменш привабливих з
рибогосподарської точки зору (малі річки). При цьому згідно план-наказів передбачено проведення
рейдів виключно пішим порядком, тож у разі виявлення правопорушників вірогідність їх затримання
інспекторами зводиться до нуля. Мають місце факти, коли керівництво в усній формі забороняє
здійснювати рибоохоронні заходи (наприклад у разі виявлення протизаконної торгівлі раками вздовж
автотраси) на шляху до місця здійснення рейду, мотивуючи це тим, що місце виявлення порушення
не зазначено в план- наказі.
В той же час Чайкою Д.В. надаються необгрунтовані переваги певним інспекторам із складу
колишніх робітників Запоріжжярибоохорони, які вступили на службу до нового управління - тільки
для них визначаються райони здійснення рейдів «акваторія Каховського та Запорізького
водосховищ», що свідчить про непрозорість цих рейдів та сприяння здійсненню браконьєрства.

Інспекторів рибоохорони не забезпечено транспортними засобами, засобами захисту, зв’язку,
щоденниками встановленого зразку, форменим одягом, ПММ, тощо. Автотранспорт, який є в
наявності використовується керівництвом та кількома наближеними до нього співробітниками. Для
здійснення рибоохоронних рейдів не дозволяють використовувати ані особистий транспорт за
заявою держслужбовця, ані транспорт громадськості чи вихід на воду на попутних транспортних
засобах користувачів. Витрати на проїзд громадським транспортом у службовий час не
компенсуються.
Керівництво управління здійснює тиск на колектив стосовно членства в профспілковій
організації. Зокрема, намагається через лояльних працівників виявити осіб, що вступили в її ланки з
метою подальшого залякування шляхом попереджувального ставлення та інших проявів
дискримінації (зменшення відсотку премії, тощо).
Відтак, з вищенаведеного вбачається, що Чайка Д.В., використовуючи власне службове
становище всупереч інтересам служби, організував схеми з отримання неправомірної вигоди. Крім
того, має місце умисне перешкоджання діяльності підлеглих державних службовців, які в рамках
закону відстоюють надані їм законодавством права, та вчинення на них тиску. Чайкою Д.В.,
начальником управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області,
неодноразово допускались грубі порушення законодавства про працю.
Означені діяння охоплюються диспозиціями ст. 364 «Зловживання владою або службовим
становищем» та 172 «Грубе порушення законодавства про працю» КК України.
Вважаю за необхідне звернутись до Вас з метою вивчення вказаної ситуації, здійснення
перевірки за викладеними фактами можливих зловживань, встановлення винних осіб та притягнення
їх до передбаченої законом відповідальності.
Враховуючи викладене, відповідно до ст. 172, 364 КК України на підставі ст.ст. 60, 214 КПК
України, ПРОШУ:
1. Уважно розглянути заяву;
2. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
3. Невідкладно розпочати досудове розслідування з підстави викладених у цій заяві фактів;
4. Здійснити перевірку викладених фактів та обставин;
5. Притягти до передбаченої законом відповідальності винних осіб.
6. Повідомити мене письмово, у встановленому законом порядку і у передбачені законом строки про
початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування на адресу для
листування: 69005, місто Запоріжжя, вул. Перемоги, 46/10, а також на електронну адресу:
stasikanton@gmail.com.
З повагою
Член Антикорупційної комісії

при Запорізькій ОДА

А.І. Стасік

