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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Знам’янської місцевої прокуратури
на території Маловисківського району у 2017 році
(відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»)
Знам’янською місцевою прокуратурою у межах повноважень, визначених ст. 1311
Конституції України, упродовж 2017 року вживались системні заходи з метою забезпечення
належної реалізації повноважень прокурорів у кримінальній сфері та поза межами
кримінального судочинства.
1. Стан законності у боротьбі зі злочинністю
Для узгодження спільних заходів з питань запобігання і протидії злочинності та
додержання правопорядку 27.01.2017 та 21.07.2017 проведено координаційні наради
керівників правоохоронних органів, на яких розглянуті питання стану діяльності
правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та корупцією на території під
юрисдикцією Знам’янської місцевої прокуратури, у тому числі у Маловисківському районі
за 2016 рік і І півріччя 2017 року, та визначено відповідні заходи, які наразі реалізовані.
Стан протидії злочинності, корупції, профілактики правопорушень упродовж 2017
року обговорено на координаційній нараді керівників правоохоронних органів 17.01.2018,
якою узгоджені заходи, спрямовані на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю у
І півріччі 2018 року.
У 2017 році органами прокуратури у взаємодії з правоохоронними органами та
органами державної влади і місцевого самоврядування проведено певну роботу щодо
боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, виявлення та усунення
причин, що їх породжують, захисту інтересів держави та конституційних прав громадян.
Можна виділити наступну динаміку кримінальних правопорушень так, у порівнянні
з 2016 роком збільшилась кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень :
зареєстровано за 2017 рік – 12 злочинів проти – 9 у 2016 році (+33,3%), однак зменшилась
кількість тяжких кримінальних правопорушень зареєстровано за 2017 рік – 221 злочинів
проти – 248 у 2016 році (-10,9%) та середньої тяжкості за 2017 рік – 184 злочинів проти –
206 у 2016 році (-10,7%), також зменшилась кількість злочинів невеликої тяжкості – 2017 –
80, за 2016- 82(-2,4 %).
При цьому, слід зазначити, що в порівнянні з минулим роком особливо тяжкі та тяжкі
злочини в структурі злочинності по Маловисківському відділу поліції становлять близько
половини вчинених, що на фоні зменшення злочинів невеликої тяжкості свідчить про
погіршення криміногенної ситуації в районі.
Структура злочинності в порівнянні з показниками по області та з
2016 роком є наступною (питома вага та динаміка у відсотках):
особливо тяжких злочинів (0,0%) –2,4% (+33,3%),
тяжких злочинів (-5,1%) –44,5% (-10,9%), злочинів середньої
тяжкості (-7,8%) –37,0% (-10,7%),
невеликої тяжкості злочинів (-28,3%) –16,1% (-2,4 %),
Зупинюся на стані злочинності по видах злочинів:
Серед видової категорії кримінальних правопорушень слід відмітити, що
протягом 2017 року на території району зареєстровано наступну кількість
правопорушень:
- правопорушення проти життя та здоров’я особи – 48, (2016р.-51) (-16,7 %);
правопорушення проти власності – 330 (66,5%), з них крадіжок – 297 (2016р.-385) 22,9 %), грабежів – 4 (2016р.-1) (300%); розбоїв–1 (2016 р.-3) (-66,7 %); шахрайств–
21 (2016 р.-23) (-8,7%);
правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 21 (2016р.-23), або 8,7%, порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які
керують транспортними засобами – 11 (2016 р.-7), або +57,1%; незаконне заволодіння
транспортних засобів – 6 (2016 р.-15), або -60,0%;

про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 296 КК України (хуліганство) – 2
(2016 р.-1), або +100%;
про кримінальні правопорушення, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.ст. 305-324 КК України) - 17 (2016 р.-13), або
+30,8%.
В Маловисківському районі зменшилася кількість скоєних кримінальних
правопорушень проти власності, водночас питома вага цих злочинів у загальній структурі
злочинності свідчить про те, що найбільша кількість зареєстрованих злочинів вчиняється з
корисливої мети заволодіння чужим майном (крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства тощо).
Така тенденція залишається сталою упродовж останніх років.
У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість крадіжок на 22,9%
В Маловисківському районі зменшилась кількість шахрайств при здійсненні
операцій з банківськими картками, купівлі товарів через мережу інтернет. Однак даний вид
злочинів все ще залишається поширеним явищем і становить значну частину злочинів
проти власності. Роз’яснювальна робота серед населення, в тому числі через засоби масової
інформації, має певний результат, але є недостатньою.
Упродовж 2017 року виявлено більше злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у Маловисківському ВП (+30,8).
Однак, питома вага вказаних злочинів є незначною в структурі злочинності.
При цьому число викритих правопорушень щодо незаконного виробництва,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів є незначним і становить 1.
Відбулося збільшення кількості порушень правил безпеки руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами – 11 (2016 р. - 7), або +57,1%,
натомість зменшена кількість незаконних заволодінь транспортними засобами - 6 (2016
р.-15), або -60,0%.
Стосовно кримінальних правопорушень, вчинених окремими категоріями осіб (з
числа облікованих у 2017 році):
Спостерігається ріст підліткової злочинності з 11 злочинів, вчинених у 2016 року, до
55 – упродовж звітного періоду поточного року. Ріст складає +354%. Не завжди своєчасно
особи, які схильні до скоєння злочинів, виявляються і ставляться на облік, не проводиться
на належному рівні робота по виявленню і постановці на облік неблагополучних сімей,
профілактична робота знаходиться на неналежному рівні.
У Маловисківському районі зменшилась кількість злочинів, скоєних особами, які
раніше вчиняли злочини: у 2017 році – 1, тоді як у 2016 – 15 осіб (-93,3%)
Також зменшилась кількість вчинених кримінальних правопорушень у стані
алкогольного сп’яніння у 2017 - 3 проти 11 у 2016 році (-72,7%).
Водночас правоохоронним органам слід системно вживати профілактичних заходів на
цьому напрямку, у тому числі в частині притягнення громадян до адміністративної
відповідальності за виготовлення самогону та інших міцних напоїв.
Упродовж 2017 року відбулося збільшення кількості злочинів, вчинених групою осіб
(+306,%).
Головною метою досудового розслідування та процесуального керівництва є
забезпечення притягнення злочинця до кримінальної відповідальності та недопущення
порушення конституційних прав громадян у кримінальному процесі.
У провадженні піднаглядного слідчого відділу поліції у 2017 році (у порівнянні з
минулим роком) перебувало 1585 (1530).
За результатами розслідування яких прийнято рішення про закриття у 426 (448), що
є меншим ніж в минулому році, однак зумовлене меншою кількістю зареєстрованих
кримінальних проваджень.
До суду з обвинувальними актами направлено 100 (2016 - 108) кримінальних
проваджень.
Залишок незакінчених кримінальних проваджень станом на 01.01.2018
становить 701, що на 11,8% більше ніж на початок звітного періоду (627).
-

Слід зазначити, що упродовж 2017 року приділялась значна увага прийняттю
законних та обґрунтованих рішень у кримінальних провадженнях минулих років, що дало
можливість зменшити залишок кримінальних проваджень.
Зі строком понад 2 місяці закінчено 3 кримінальних проваджень. Однак, слід
зазначити, що строки досудового розслідування продовжувались об’єктивно в зв’язку зі
складністю кримінальних проваджень, кількості епізодів та тривалими термінами
проведення експертиз.
Упродовж 2017 року судами виправдувальні вироки, які набрали законної сили, не
виносились (2016 – 0), судом повернуто 1 обвинувальний акт (2016-6), які повторно
скеровані до суду.
За реабілітуючими підставами кримінальні провадження не закривались.
Вказане свідчить про суттєве покращання стану дотримання конституційних прав
громадян у кримінальному провадженні у поточному році.
Проте, залишаються сталими та характерними для відділу поліції порушення вимог
кримінального процесуального законодавства в частині швидкого, повного та об’єктивного
проведення досудового розслідування, прийняття законних та обґрунтованих рішень. Поза
увагою процесуальних прокурорів залишаються факти проведення слідчих дій з
порушенням розумних строків, несвоєчасне та неповне проведення негласних слідчих
(розшукових) дій та інше. Виконання наданих письмових вказівок контролюється не
повною мірою.
Наголошую на тому, що спрямовувати зусилля необхідно на якісне досудове
розслідування та подальше направлення до суду кримінальних проваджень у сферах
бюджету (упродовж 2017 року Маловисківський ВП направлено 1 кримінальне
провадження), земельних правовідносин, лісовій сфері.
Динаміка кримінальних правопорушень, у яких особам вручено повідомлення про
підозру (з урахуванням проваджень минулих років) по області становить 8,9%, Із
зареєстрованих в 2017 році по області показник становить 12,6 %.
В порівнянні з 2016 року по Маловисківському району збільшилась кількість
кримінальних правопорушень, у яких особам повідомлено про підозру – 262 (+18,0).
Значно менше, але продовжують мати місце випадки безпідставної реєстрації в
ЄРДР кримінальних проваджень за заявами, в яких не міститься достатніх даних про
вчинення кримінального правопорушення, що потребує посилення контролю з цих питань в
діяльності піднаглядних органів національної поліції та вжиття заходів по недопущенню
таких випадків надалі.
Ще допускаються факти незаконного закриття кримінальних проваджень без
проведення необхідних слідчих дій та дослідження всіх обставин вчинених кримінальних
правопорушень, що стало підставою для їх скасування прокуратурою області (найбільше в
лісовій сфері).
2. Стан протидії корупції
Упродовж 2017 року вживались дієві заходи щодо запобігання та протидії
корупційним проявам.
Зокрема, Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури в ході
вивчення стану законності у вказаній сфері виявлено порушення вимог антикорупційного
законодавства за результатами чого відносно 8 осіб складено матеріали, які направлено до
УЗЕ ГУНП в Кіровоградській області для складення протоколів про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією.
Крім того, упродовж 2017 року Маловисківським відділом Знам’янської місцевої
прокуратури внесено 5 подань в порядку частини 3 статті 65 Закону України «Про
запобігання корупції», вжито заходів до усунення порушень, вказаних в актах реагування.
3. Підтримання державного обвинувачення
В 2017 році за участі прокурорів Маловисківського відділу Знам’янської місцевої
прокуратури судами першої інстанції розглянуто 87 кримінальних проваджень, з них 63 з
постановлення обвинувального вироку ( в.т.ч. 10 на підставі угод про примирення

потерпілого з обвинуваченим), 23 з винесенням ухвали та 1 з винесенням виправдувального
вироку (вирок оскаржено в апеляційному порядку).
У зв’язку з порушеннями вимог кримінального та кримінального процесуального
закону, допущеними судом під час розгляду кримінальних проваджень та прийняття рішень
прокурорами відділу внесено 12 апеляційних скарг на вироки суду.
4. Представництво інтересів громадян та держави
Впродовж 2017 року до суду скеровано 7 позовних заяв, на загальну суму 1223 тис.
грн., з них 3 в порядку цивільного судочинства в інтересах держави з питань земельних
відносин на загальну суму 1178 тис. грн.:
1. 20.03.2017 подано позовну заяву в інтересах держави в особі Новогригорівської
сільської ради до відповідача Діхтяренка О.В. про стягнення заборгованості за договором
оренди землі та розірвання договору оренди на суму 22982,92 грн. (нормативно грошова
оцінка земельної ділянки становить 317712 грн., площею 23,60 га) – на розгляді.
2. 16.06.2017 подано цивільний позов в інтересах держави в особі Кіровоградської
обласної державної адміністрації до відповідача Вінівітіна М.В. про зобов’язання
повернути безпідставно набуте майно, саме земельну ділянку із земель водного фонду
площею 38,77 га, що розташована на території Березівської сільської ради (нормативногрошова оцінка 249328 грн.) та земельної ділянки із земель водного фонду площею 85,95 га,
що розташована на території Нововознесенської сільської ради (нормативно-грошова
оцінка 604389 грн.) – триває судовий розгляд.
3. 14.12.2017 позовну заяву в інтересах держави в особі Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області до Потаніна В.М. про визнання недійсним
договору оренди землі від 12.04.2016 року щодо оренди земельних ділянок, загальною
площею 105,2120 га, із цільовим призначенням для випасання худоби, на території
Розсохуватської сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області – триває
судовий розгляд.
2 в порядку цивільного судочинства в інтересах держави у бюджетній сфері:
1. 14.12.2017 позовну заяву в інтересах держави в особі обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі Кіровоградської облдержадміністрації про
стягнення із Кузика В.М. заборгованості за кредитним договором, в сумі 22 120,62 грн.
2. 14.12.2017 позовну заяву в інтересах держави в особі обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі Кіровоградської облдержадміністрації про
стягнення із Кузика В.М. заборгованості за кредитним договором, в сумі 22 671,03 грн.
У сфері захисту прав неповнолітніх заявлено 2 позови в порядку
адміністративного судочинства: про визнання бездіяльності Великовисківської та
Хмелівської сільських рад та зобов’язання вчинити ними дії щодо паспортизації дитячих
майданчиків, які перебувають на розгляді.
За 2017 рік задоволено 3 позовні заяви, із них 1 в інтересах неповнолітніх
1. позов (минулого року) в інтересах держави в особі Маловисківської міської ради
та Новогригорівської сільської ради до І. Какашвілі щодо стягнення заборгованості зі
сплати орендної плати на загальну суму 26 тис. грн. (цивільне судочинство);
2. позов (минулого року) в інтересах держави в особі Маловисківської ЦРЛ до
Яценка В.О. щодо стягнення витрат на лікування потерпілих від кримінального
правопорушення на загальну суму 3 тис. грн. (цивільне судочинство);
3. позов (минулого року) про стягнення з Маловисківської загальноосвітньої школи
– інтернат на користь випускника закладу 7 тис. грн. недоплаченої одноразової грошової
допомоги.
Реально виконано рішень суду за позовами Маловисківського відділу
Знам’янської прокуратури на загальну суму 199 тис. грн. з них 165 тис. грн. з питань
захисту інтересів дітейта 34 тис. грн. в порядку представництва інтересів держави.

5. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування.
Впродовж 2017 року процесуальними керівниками скасовано 21 постанову слідчого
про закриття кримінальних проваджень, з яких 3 кримінальні провадження за результатами
досудового розслідування направлено до суду.
Крім того, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень
процесуальними керівниками надано 81 письмових вказівок, з яких 6 у кримінальних
провадженнях щодо неповнолітніх. Прийнято прокурором участь у розгляді слідчим
суддею 16 скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого (15) або прокурора (1).
Також, протягом 2017 року слідчими СВ Маловисківського ВП ГУНП в
Кіровоградській області за погодження з процесуальним керівником подано до суду 12
клопотання про застосування запобіжних заходів, з них: 1 – про домашній арешт; 11 - про
тримання під вартою. Із вказаної кількості відмовлено слідчим суддею у задоволенні 3
клопотань про тримання під вартою, з одночасним обрання особистого зобов’язання (1
клопотання) та домашнього арешту (2 клопотання). Перевірено 15 оперативно-розшукових
справ.
6. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
У сфері нагляду за додержання законів при виконанні судових рішень у
кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, з метою усунення
порушень вимог чинного законодавства, Маловисківським відділом Знам’янської місцевої
прокуратури упродовж 2017 року внесено 4 документи прокурорського реагування, які
задоволено, до відповідальності притягнуто 4 осіб.
7. Розгляд і вирішення звернень і запитів громадян. Висвітлення діяльності в ЗМІ
За період з 01.01.2017 року по 29.12.2017 року до Маловисківського відділу
Знам’янської місцевої прокуратури надійшло 92 звернення, з вказаного числа 20 звернень
направлено за належністю, безпосередньо ж оперативними працівниками Маловисківського
відділу Знам’янської місцевої прокуратури у 2017 році вирішено 72 звернень, з яких 5
задоволено.
За 12 місяців 2017 року на особистому прийомі громадян у Маловисківському
відділі Знам’янської місцевої прокуратури прийнято 24 громадян, у 2016 році даний
показник становив 49 громадян на особистому прийомі.
За 12 місяців 2017 року до Маловисківського відділу Знам’янської місцевої
прокуратури запити про надання доступу до публічної інформації не надходили.
Впродовж 2017 року Маловисківським відділом Знам’янської місцевої здійснено 7
виступів у ЗМІ, з них 4 у друкованих ЗМІ та 3 у мережі Інтернет.
Керівник Знам’янської
місцевої прокуратури
старший радник юстиції
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