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Про стан законності, заходи щодо її
зміцнення та результатів діяльності
органів прокуратури на території
Маловисківського району за 2016 рік
На підставі пункту 36 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію керівника Знам'янської місцевої
прокуратури Когатька С.М. «Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результатів
діяльності органів прокуратури на території Маловисківського району за 2016 рік»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Інформацію керівника Знам'янської місцевої прокуратури С.М. Когатька «Про стан
законності, заходи щодо її зміцнення та результатів діяльності органів прокуратури на
території Маловисківського району за 2016 рік» взяти до відома.

Заступник голови районної ради

В.Палій

ІНФОРМАЦІЯ
керівника Знам’янської місцевої прокуратури Когатька С.М. про стан
законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності органів прокуратури на
території Маловисківського району за 2016 рік
Перш за все, необхідно нагадати, що в рамках реформування органів прокуратури у
відповідності до положень Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року
створено місцеві прокуратури.
Для здійснення передбачених законодавством функцій органів прокуратури на
території Маловисківського, Новомиргородського, Олександрівського, Світловодського та
Знам’янського районів створено Знам’янську місцеву прокуратуру, у складі якої діє
Маловисківський відділ Знам’янської місцевої прокуратури.
Керівником Знам’янської місцевої прокуратури призначено Когатька С.М.,
організацію роботи в Маловисківському та Новомиргородському відділі покладено на
заступника керівника Знам’янської місцевої прокуратури Ремеза А.П., який базується у
Маловисківському
відділі
Знам’янської
місцевої
прокуратури,
начальником
Маловисківського відділу Знам’янської місцевої прокуратури призначено Танривердієва
І.М.
Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури упродовж 2016 року,
в ході виконання функцій, покладених на органи прокуратури статтею 121 Конституції
України та Закону України «Про прокуратуру», вживалися організаційно-практичні
заходи, які були направлені на покращення прокурорсько-слідчої діяльності, реального
усунення порушень закону, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення
винних осіб до встановленої законом відповідальності, забезпечення відшкодування
заподіяної шкоди, тощо.
Працівниками Маловисківського відділу виконано великий обсяг роботи,
спрямованої на утвердження правопорядку в регіоні, а вжиті заходи та підвищення рівня
взаємодії з органами державної влади, правоохоронними та контролюючими органами
загалом позитивно вплинули на стан законності та правопорядку.
Упродовж минулого року правоохоронними органами району здійснено низку
організаційних та практичних заходів, спрямованих на посилення ефективності боротьби зі
злочинністю та корупцією.
За 12 місяців 2016 року у Маловисківському ВП зареєстровано 4171 заяв та
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, за аналогічного
періоду 2015 року (4169). З них: до ЄРДР внесено 993 (975) кримінальних проваджень
(залишок на кінець звітного періоду із числа зареєстрованих 364 (347), що свідчить про
збільшення реєстрації кримінальних правопорушень внесених до ЄРДР. За результатами
розслідування яких прийнято рішення про закриття у 448 (427), до суду направлено до
суду кримінальних правопорушень 207 (226), що в свою чергу дає змогу зробити висновок
про збільшення кількості закритих кримінальних проваджень, та недостатньою
зосередженістю уваги при розслідуванні та направлення до суду обвинувальних актів, що в
свою чергу негативно впливає на реальне поновлення прав потерпілих, та притягнення до
встановленої відповідальності винних осіб.
Можна виділити наступну динаміку кримінальних правопорушень так, у порівнянні
з 2015 роком зменшилася кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень :
зареєстровано за 2016 рік - 9 злочинів проти - 16 у 2015 році (- 43,8%), однак збільшилась
кількість тяжких кримінальних правопорушень зареєстровано за 2016 рік - 248 злочинів
проти - 232 у 2015 році (+6,9%) та середньої тяжкості за 2016 рік - 206 злочинів проти 183 у 2015 році (+12,6%) також зменшилась кількість злочинів невеликої тяжкості - 2015 –
117, за 2016- 82(-29,9 %).
Серед видової категорії кримінальних правопорушень слід відмітити, що протягом

2016 року на території району зареєстровано наступну кількість правопорушень:
правопорушення проти власності-423 (42,5%), з них крадіжок -385(2015р.317) + 21,5 %), грабежів - 1 (2015р.-7) (-85,7%); розбоїв-3 (2015р.-2) (+50 %); шахрайств-23
(2015р.-21) (+9,5%);
про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 197-1 КК України
(самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) — 5 (2015р.-2) —
(+150%);
про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 263,263-1 КК України
(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)- 8
(2015р.- 11), що становить - 37,5%;
правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту - 23 (2015р.21), або +9,5%, незаконне заволодіння транспортних засобів - 15 (2015р-4) або +7,1%;
про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 296 КК України-5 (2015р. 7) або-29%;
про кримінальні правопорушення, у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. ст. 305-324 КК України) - 13
(2015р.-24), або -45,8%, за правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 307 КК України - 0
(2015р.-5).
Відповідно до даних про кримінальні правопорушення у яких особам фактично
оголошено про підозру у 2016 році становить 222 кримінальних правопорушень - 5,1% (по
області —9,2%), направлених до суду або закритих за п.п.п 5, 7, ч.І ст. 284 КПК України —
6 проти 7 у 2015, що становить (-14,3 %) (по області - 78,4 %).
Кількість кримінальних правопорушень вчинених неповнолітніми або за їх участю
складає 11 кримінальних правопорушень (2015 рік - 11). 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.
Крім того, спостерігається зменшення кількості злочинів вчинених особами, які
раніше вчиняли кримінальні правопорушення у 2016 році - 15 тоді як у 2015 - 56 осіб (73,2%).
Однак зросла кількість вчинених кримінальних правопорушень у стані алкогольного
сп’яніння у 2016 -11 проти 3 у 2015 році (266,7%). Вказані данні потребують постійної
уваги з боку правоохоронних органів.
Працівниками Маловисківського відділу прийнято участь у 102 судових засіданнях,
з них з ухвалення вироку у 77.
На порушення вимог КПК України працівниками Маловисківського відділення
поліції керівництву Головного Управління Національної поліції в області направлено 2
доручень про проведення службових розслідувань.
Крім того, впродовж 2016 року до органів прокуратури надійшло 120 звернень, з
яких вирішено 101 звернення, решту спрямовано за належністю до органів уповноважених
на їх розгляд.
Зважаючи, на актуальність питання боротьби з корупцією, упродовж минулого року
у вказаній сфері прокуратурою складено 2 протоколи, які розглянуто судом, 2 винних осіб
притягнуто до адміністративної відповідальності.
Також упродовж минулого року прокуратурою в порядку частини 3 статті 65
Закону України «Про запобігання корупції» внесено 3 подання, які розглянуті та
задоволені.
У минулому 2016 році до суду пред’явлено 7 позовних заяв на суму 204 тис. грн.
Судами задоволено 5 позовних заяв на суму 177 тис. грн.
У 2016 році на виконання рішень судів відшкодовано 39 тис. грн.
Посилення прокурорського нагляду та налагодження належної взаємодії з органами
поліції стало на заваді порушенню конституційних прав громадян при їх затриманні.

Для подолання наведених негативних тенденцій слід і в подальшому
вдосконалювати стан взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з
правоохоронними органами, у першу чергу це стосується планування і проведення
спільних заходів по боротьбі зі злочинністю, та корупцією, налагодження їх належного
фінансування.
В умовах сьогодення від нас вимагається вжити адекватних заходів, тому закликаю і
Вас до плідної співпраці для оптимізації діяльності у боротьбі та протидії злочинності, та
корупції.

