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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Романе Тарасовичу! 

     

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянина Бурякова Миколи Юрійовича, який повідомив про протиправну, 

на його думку, діяльність керівника філії ЗКЗ № 86 ДП «Конярство України» 

Тарасенка О. Д.  

Зі звернення вбачається, що Тарасенко О. Д., порушуючи законодавство 

про працю та принижуючи гідність Бурякова М. Ю., відмовляється виплачувати 

належні заявнику кошти на оздоровлення та частину заробітної плати. 

Зазначається, що Тарасенко О. Д. дозволяє собі свавільно втручатися в 

бухгалтерські документи, фінансові відомості підприємства, що стосуються 

виплат працівникам.  

Буряков М. Ю. вказує, що його вимоги в отримані законно зароблених 

коштів ґрунтуються на положеннях колективного договору, що було укладено 

сторонами.   

Більше того, заявник письмово звертався до Тарасенко О. Д. з проханням 

надати йому копію наказу, яким його було позбавлено права отримати законні 

виплати, проте, всі листи так і не були отримані адресатом і повернулися 

Буряку М. Ю. 
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Зі звернення також вбачається, що Тарасенко О. Д. в особистих розмовах 

зі скаржником зухвало заявляє, що не боїться ніяких наслідків своєї 

протиправної поведінки, вважає себе особою понад Законом.  

Окремо звертаю Вашу увагу, що попередні звернення з цією проблемою 

Бурякова М. Ю. до керівництва Держпраці у Запорізькій області, з 

незрозумілих причин, залишилися без розгляду. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про 

статус народного депутата України», прошу Вас, Романе Тарасовичу, 

розібратись в ситуації, що склалась, втрутитись, в межах Ваших повноважень, в 

цей конфлікт з метою забезпечення додержання керівником філії ЗКЗ № 86 ДП 

«Конярство України» Тарасенком О. Д. законодавства про працю та 

забезпечення проведення розрахунку з Буряковим М. Ю. у повному обсязі. У 

разі виявлення достатніх підстав, прошу, сприяти притягненню Тарасенка О. Д. 

до відповідальності.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника (70130, Запорізька область, Новомиколаївський район, с. 

Київське, вул. Київська, 58), у визначений законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 


