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Інформацію «Про результати діяльності Знам'янської місцевої прокуратури
території Маловисківського району за І півріччя 2017 року» взяти до відома.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Знам’янської місцевої
прокуратури на території Маловисківського району за І півріччя 2017 року
(відповідно до ст.6 Закону України «Про прокуратуру»)
Знам’янською місцевою прокуратурою у межах повноважень визначених ст. 121
Конституції України та п. 9 Перехідних положень упродовж І півріччя 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, під головуванням керівника Знам'янської місцевої прокуратури
проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів, на якій розглянуто
питання стану діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та
корупцією на території під юрисдикцією Знам’янської місцевої прокуратури у тому числі
Маловисківському районі та визначено відповідні заходи на 1 півріччя поточного року.
У продовж І півріччя у провадженні СВ Маловисківського ВП ГУНП в
Кіровоградській області перебувало 1090 заяв і повідомлень з яких у ЄРДР внесено 437
(2016 - 513), або зменшення становить 14,8%.
Відбулося зростання особливо тяжких злочинів на 300%, зменшення кількості
тяжких злочинів на 27%, злочинів середньої тяжкості на 16,9%невеликої тяжкості на 19%.
Також, відбулося зростання злочинів проти життя та здоров’я на 16 2% 43
кримінальні правопорушення проти 37 за аналогічний період 2016 року, однак це на 32%
нижче за середньообласний, водночас, взагалі не зафіксовано умисних вбивств.
Спостерігається зниження злочинів проти власності на 21,8%, зокрема крадіжок
(з 238 до 176), шахрайств на 55,6% (з 9 до 4).
Однак, відбулося зростання кількості фактів незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів із 7 до 11 (питома вага 4,1%).
Незмінними залишились показники порушень правил безпеки руху та
експлуатації транспорту 9(2016-9) як і кількість кримінальних правопорушень, скоєних
неповнолітніми або за їх участю 3 (2016-3).
В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилась кількість осіб, яким
повідомлено про підозру - 94 проти 93 (+1 1%).
До суду направлено 72 (26,6,7%), що є вищим показником від середнього по
області.
2. Стан протидії корупції
Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури вжито комплекс
заходів до протидії корупції у сфері додержання органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування та органами державного контролю вимог антикорупційного
законодавства.
Так, Маловисківським відділом постійно проводиться вивчення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на території
Маловисківського району.
В ході вивчення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 24.05.2017 року розбіжностей
між задекларованим майном, грошовими активами та доходами, з яких фактично сплачено
податки не встановлено.

Разом з тим, Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури
виявлено факт порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» державним реєстратором
прав на нерухоме майно Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.
Матеріали перевірки 19.05.2017 направлено до прокуратури області для
подальшого їх скерування до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України.
Як наслідок складено протокол про вчинення адміністративного корупційного
правопорушення, передбаченого ст. 172-2 КУпАП який скеровано до Маловисківського
районного суду та перебуває на розгляді.
Крім того, Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури на
виконання Закону України «Про запобігання корупції» проведено перевірку в діяльності
Мар’янівської сільської ради.
Встановлено, що згідно інформації наданої Мар’янівською сільською радою
постійна комісія щодо додержання вимог антикорупційного законодавства по
Мар’янівській сільській раді не створювалась.
Таким чином, всупереч положень антикорупційного законодавства
Мар’янівською сільською радою не вжито заходів щодо створення постійної комісії з
питань запобігання та виявлення корупції.
Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України №706 від
04.09.2013 року «Питання запобігання та виявлення корупції" затверджено
Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та
виявлення корупції та зобов'язано керівників органів виконавчої влади утворити
(визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції.
В порушення вищевказаних норм Мар’янівською сільською радою не визначено
особу з питань запобігання та виявлення корупції, що в свою чергу зумовите допущення
порушень вимог антикорупційного законодавства.
Відповідно до частини 3 статті 65 Закону з метою виявлення причин та умов, що
сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або
невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб Маловисківським відділом Знам янської
місцевої прокуратури 04.05.2017 внесено подання Марянівському сільському голові, яке
розглянуте та задоволено.
3. Підтримання державного обвинувачення
При здійсненні підтримання державного обвинувачення упродовж І
півріччя 2017 року працівниками Маловисківським відділом Знам’янської
місцевої прокуратури прийнято участь у розгляді судами Кіровоградської області
37 кримінальних проваджень, по 29 з яких винесено обвинувальні вироки.
4. Представництво інтересів громадян та держави
Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури упродовж І
півріччя 2017 року вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на
покращення діяльності у сфері представництва інтересів та держави в судах.
Так, за вказаний період до суду скеровано 3 позовні заяви, з них 2 в порядку
цивільного судочинства в інтересах держави з питань земельних відносин на загальну
суму 1178 тис. грн, 1 в порядку адміністративного судочинства в інтересах неповнолітніх
за якими відкрито провадження та які на даний час перебувають на розгляді.
За вказаний період задоволено 3 позовні заяви, а саме:
- позов 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);

- позов 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);
- позов в інтересах неповнолітнього Репешка С.М. до Маловисківської школи
інтернат І-ІІІ ступенів про стягнення недоплаченої одноразової допомоги на користь
неповнолітнього Репешка С.М. в розмірі 7 тис. грн. (адміністративне судочинство).
Реально виконано рішень суду за позовами Маловисківського відділу
Знам’янської прокуратури на загальну суму 12 тис. грн., що становить 3,6%.
Збитки, завдані злочинами, повністю охоплені позовами прокурора.
5. Нагляд за додержанням законів під час проведення
досудового розслідування
Працівниками Маловисківського відділу Знам’янської місцевої прокуратури
здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового
розслідування у формі процесуального керівництва у 700 кримінальних провадженнях
для проведення повного, неупередженого та об’єктивного досудового розслідування яких
слідчим СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області упродовж І півріччя
2017 року надано 42 письмових вказівок та скасовано 18 необґрунтованих постанов
слідчих про закриття кримінальних проваджень.
За допущені порушення під час проведення досудового розслідування у
кримінальних провадженнях, а також вимог чинного законодавства при реєстрації заяв і
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення до СУ ГУНП в Кіровоградській
області у І півріччі 2017 року внесено 1 документ прокурорського реагування, який
розглянуто та задоволено.
У сфері нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно розшукової діяльності Маловисківським відділом Знам’янської місцевої прокуратури
перевірено ряд оперативно-розшукових справ.
6. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних провадженнях, застосуванні заходів
впливу за адміністративні правопорушення
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 Маловисківським
відділом Знам’янської місцевої прокуратури у виявлено недоліки в діяльності
Маловисківський районний відділ пробації Південного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та
Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
Так,
Маловисківським
районним
відділом
пробації
Південного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції не в повному обсязі забезпечено додержання вимог кримінальновиконавчого законодавства під час відбування засудженими покарань не пов’язаних з
позбавленням волі. Внаслідок чого Маловисківським відділом Знам’янської місцевої
прокуратури внесено вказівку, за результатами розгляду якої одну особу притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.
Крім того, Маловисківським ВП ГУНП в Кіровоградській області не дотримано
вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення під час адміністративного
затримання громадян. Внаслідок чого Маловисківським відділом Знам’янської місцевої
прокуратури внесено вказівку, за результатами розгляду якої 2 осіб притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.

Розгляд і вирішення звернень і запитів громадян.
Висвітлення діяльності в ЗМІ
Упродовж І півріччя 2017 року до Маловисківського відділу Знам’янської
місцевої прокуратури надійшло 55 звернення громадян, з яких 43 вирішено, 12 направлено
в інші відомства.
Інформаційні запити громадян не надходили.
Реалізуючи принцип гласності, Маловисківський відділ Знам’янської місцевої
прокуратури активно висвітлював у засобах масової інформації результати своєї
діяльності, які реально вплинули на поновлення прав громадян та захист інтересів
держави. Так, здійснено 5 виступів в засобах масової інформації та направлено 1
інформацію до органів влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення стану
законності на піднаглядній території.
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