МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 24 вересня 2019 року

№ 366
м. Мала Виска

Про результати діяльності Маловисківського
відділу Знам’янської місцевої прокуратури на
території Маловисківського району за І півріччя 2019 року
На підставі пункту 36 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника Знам’янської місцевої
прокуратури Когатька С.М. «Про результати діяльності Маловисківського відділу
Знам’янської місцевої прокуратури на території Маловисківського району за І півріччя 2019
року» та враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з питань
бюджету, власності та інвестиційної діяльності і з питань земельних відносин та розвитку
промисловості від 20 вересня 2019 року №336/37,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію керівника Знам’янської місцевої прокуратури Когатька С.М. «Про
результати діяльності Маловисківського відділу Знам’янської місцевої прокуратури на
території Маловисківського району за І півріччя 2019 року» взяти до відома.

Голова районної ради

С.Сосновська

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності
Маловисківського відділу Знам’янської місцевої прокуратури
на території міста Малої Виски та Маловисківського району
у І півріччі 2019 року
(відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»)
Одним із визначальних принципів організації та діяльності органів прокуратури
України, спрямованим на зміцнення законності, запобігання злочинності, підвищення рівня
правосвідомості населення та формування у суспільстві об’єктивної думки щодо виконання
прокуратурою визначених законом завдань і функцій є принцип гласності.
З метою реалізації цього принципу, згідно вимог Закону України «Про прокуратуру»,
наказу Генерального прокурора України «Про організацію інформування суспільства щодо
діяльності органів прокуратури України» від 18.09.2015 № 218, надається інформація про
діяльність Маловисківського відділу Знам’янської місцевої прокуратури у 1 півріччі 2019
року на території міста Малої Виски та Маловисківського району в розрізі функцій
прокуратури.
Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури у межах повноважень,
визначених ст. 1311 Конституції України, ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» упродовж
2018 року вживались системні заходи з метою забезпечення належної реалізації повноважень
прокурорів у кримінальній сфері та поза межами кримінального судочинства.
Стан законності у боротьбі зі злочинністю
Поточного року проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних
органів на території юрисдикції місцевої прокуратури, на яких обговорено стан протидії
злочинності, корупції, профілактики правопорушень на території юрисдикції Знам’янської
місцевої прокуратури у минулому та поточному роках, а також заходи, спрямовані на
підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та її профілактики на наступний період.
Проведений аналіз стану злочинності на піднаглядній території засвідчив, що
проблеми, які існують в державі, зокрема в соціально-економічній сфері, продовжують
негативно впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.
Упродовж І півріччя 2019 року на фоні позитивної динаміки по області щодо
зниження рівня злочинності на 17,2%, у Маловисківському районі також спостерігається
тенденція до її зниження на 5,3 %.
У Маловисківському районі рівень вчинення злочинів на 10 тисяч населення (64,1)
нижчий, ніж по області (74,1), однак вищий, ніж по Україні (61,3).
Серед позитивних тенденцій у стані злочинності по Маловисківському району слід
зазначити зменшилась кількість тяжких та середньої тяжкості злочинів, невеликої тяжкості
кримінальні правопорушення залишились фактично на тому ж рівні, так зареєстровано
тяжких кримінальних правопорушень за 2019 рік – 114 злочинів проти – 126 у 2018 році (0,9%), середньої тяжкості за 2018 рік – 103 злочинів проти – 108 у 2019 році (-14,6%),
злочинів невеликої тяжкості – 2018 – 51, за 2019- 53 (+3,9%).
У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість крадіжок на
22,7 % зі
185 до 143, однак зросла кількість шахрайств на 23,1 % з 13 до 16.
Також, зареєстровано по 1 кримінальному правопорушенню грабежів, розбоїв,
вимагань, які у І півріччі минулого року не вчинялися.
Упродовж І півріччя 2019 року зменшилася кількість зареєстрованих злочинів у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на 30,8 % з 13
до 9. Факти збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів не виявлялися.
Спостерігається значне зниження підліткової злочинності на 85,7 % з 7 злочинів,
вчинених у І півріччі 2018 року, до 1 – упродовж 2019 року.

Нагляд за додержанням законів під час проведення
досудового розслідування
Станом на 01.01.2019 у провадженні перебувало 794 кримінальних проваджень (у
2018 році - 701), прийнято 560 (у 2018 році - 467), всього розслідувалося 1354 (у 2018 році 1168). Закінчено розслідування 368 (у 2018 році - 253) кримінальних проваджень, з них
понад 2 місяці 0 (у 2018 році - 2): з обвинувальними актами – 62 (у 2018 році - 37), з них з
угодами – 0 (0); клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності та
застосуванням примусових заходів медичного характеру – 0 (1); закрито – 306 (у 2018 році 215). Направлено за підслідністю – 8 (у 2018 році - 12), об’єднано – 86 (у 2018 році - 55),
зупинено – 3 (у 2018 році - 1), залишок на 01.07.2019 - 889 (847 у 2018 році -) кримінальне
провадження.
Упродовж І півріччя 2019 року судом виправдувальні вироки не виносилися.
Вживалися заходи щодо направлення до суду кримінальних проваджень на
пріоритетних напрямках – у бюджетній сфері направлено 1 провадження, у лісовій сфері – 3.
Зокрема, обвинувальний акт в бюджетній сфері направлений Маловисківським
відділом у кримінальному провадженні №42019121160000031 від 12.04.2019 за ч.3 ст.191 КК
України за фактом привласнення поштаркою коштів для виплати соціальної субсидії
громадянам та соціальної допомоги на неповнолітніх.
Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними
провадженнями (за обвинувальними актами, клопотаннями, постановами про закриття
провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України) в 1 півріччі
2019 року.
Всього установлено збитків на суму 311 тис.грн, відшкодовано 236 тис.грн. Процент
відшкодування становить 75,8. У кримінальних провадженнях позови не заявлялись.
У кримінальних провадженнях стосовно неповнолітніх установлено збитків на суму 1
тис.грн, відшкодовано 1 тис.грн. (100%), позови не заявлялись.
Інтересам держави та територіальних громад спричинено збитків на суму 24 тис. грн,
відшкодовано 24 тис. грн. (100%).
Підтримання публічного обвинувачення в суді
При здійсненні підтримання публічного обвинувачення у 2019 році працівниками
Маловисківського відділу Знам’янської місцевої прокуратури прийнято участь у розгляді
судами Кіровоградської області 310 кримінальних проваджень, у 35 з яких винесено судові
рішення, які набрали законної сили.
За апеляційними скаргами прокурорів Маловисківського відділу Знам’янської
місцевої прокуратури скасовано та змінено вироків стосовно 3 осіб, апеляційна практика
складає 100 %.
Стан протидії корупції
У сфері запобігання та протидії корупції в порядку частини 3 статті 65 Закону України
«Про запобігання корупції» внесено 5 подань, які розглянуті та задоволені до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 1 особу.
Крім того, до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України направлено 7 матеріалів
про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією (2018 – 7), Забезпечено участь у
розгляді судами 5 адміністративних справ, пов’язаних з корупцією, до відповідальності
притягнуто 5 осіб.
Водночас, 18.03.2019 СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області
18.03.2019 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні
№42018121160000028 від 02.07.2018 за ст. 366-1 КК України за фактом неподання декларації

особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На
даний час судовий розгляд триває.

грн.

Представництво інтересів держави в суді
Заявлено 5 позовів на загальну суму 3 млн. 475 тис. грн., задоволено 2 на суму 29 тис.

Із числа заявлених 2 позови на суму 3 млн. 200 тис. у сфері земельних відносин, 1
позов на суму 266 тис.грн. у сфері державної та комунальної власності грн. 2 позови на суму
9 тис.грн. відшкодування витрат на лікування.
Реальне виконання рішень судів забезпечено на суму 6 млн. 826 тис. тис грн. Залишок
невиконаних судових рішень 156 тис грн.
Повернуто у державну власність 105 га земель.
Внесено та задоволено 2 скарги на рішення, дії бездіяльність державних виконавців.
Кримінально-правові заходи відсутні.
Невиконані рішення суду минулих років про відшкодування шкоди, заподіяної
злочином на суму 156 тис.грн.
Захист прав і свобод дітей
Позови упродовж звітного періоду Маловисківським відділом Знам’янської місцевої
прокуратури у сфері захисту прав дітей не заявлялися. Разом з тим, внесено 1 документ
прокурорського реагування при забезпеченні нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру щодо неповнолітніх, який задоволено, відповідальну особу
притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
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
Упродовж 2019 року в ході нагляду за додержанням конституційних прав громадян
при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового
характеру розглянуто та задоволено 2 документи прокурорського реагування, внесені
Маловисківським відділом Знам’янської
місцевої прокуратури, які розглянуто та
задоволено, особи до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.
Розгляд та вирішення звернень і запитів громадян.
Висвітлення діяльності в засобах масової інформації
Поточного року Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури
вирішено 17 звернень, в інші відомства направлено 19 звернень, прийнято на особистому
прийомі 6 громадян.
Реалізуючи принцип гласності, Маловисківським відділом Знам’янської місцевої
прокуратури активно висвітлювались у засобах масової інформації результати своєї
діяльності, які реально вплинули на поновлення прав громадян та захист інтересів держави.
Так, здійснено 4 виступи у засобах масової інформації та направлено 1 інформація до органів
влади та місцевого самоврядування Маловисківського району щодо результатів діяльності на
території юрисдикції.
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