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ІНФОРМАЦІЯ
про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результатів діяльності
органів прокуратури на території Маловисківського району за 2015 рік
В 2015 році розпочалась реформа органів прокуратури, в ході якої утворено
Знам’янську місцеву прокуратуру, складовою якої є Маловисківський відділ, який
продовжує виконувати функції, покладені на органи прокуратури Конституцією України та
Законом України «Про прокуратуру».
В минулому році працівниками прокуратури вживались заходи, направлені на
покращення прокурорської діяльності, реального усунення порушень закону, поновлення
прав громадян та захисту інтересів держави, посилення боротьби зі злочинністю та
корупцією, притягнення винних осіб до встановленої нормами закону відповідальності,
забезпечення відшкодування завданої шкоди, а також вживались заходи щодо забезпечення
взаємодії з органами влади, контролюючими та правоохоронними органами, що в свою
чергу сприяло досягненню позитивних результатів в роботі та вплинуло на стан законності
в районі.
Упродовж 2015 року рівень злочинності на території району у порівнянні з 2014 роком
має тенденцію до зменшення лише по окремим категоріям правопорушень, в цілому на
території спостерігається хоча і незначний, але ріст злочинності, зокрема Маловисківським
ВП ГУНП в області в 2015 році зареєстровано 524 злочини, тоді як в 2014 році було
зареєстровано 520 злочинів.
Особливо викликає занепокоєння збільшення кількості скоєних тяжких та особливо
тяжких кримінальних правопорушень: 231 в 2015 році проти 146 в 2014 році. Зокрема,
збільшилась кількість умисних вбивств - 2 (+100%), грабежів - 6 (+200%), незаконного
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами — 6 (+20%),
незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання
чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів — 5 (+150),
організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів - 5 (+150%).
Однією з причин такого росту злочинності є неналежна профілактично - виховна
робота з особами, які схильні до вчинення правопорушень та до вживання наркотичних
засобів, неналежна організація заходів щодо охорони громадського порядку на території
району, а тому вважаю необхідним для виправлення такої ситуації вдосконалювати стан
взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з правоохоронними
органами, як в ході планування та проведення спільних заходів по боротьбі зі злочинністю,
так і щодо їх належного фінансування.
Одне з головних завдань в діяльності правоохоронних органів є боротьба з корупцією,
засобами подолання якої є заходи кримінально - правового характеру. У сфері запобігання
та протидії корупції прокуратурою району протягом минулого року складено 4 протоколи
відносно депутатів сільських рад Маловисківського району про вчинення адміністративних
корупційних правопорушень, передбачених ст. 172-7 КУпАП, які розглянуті судом, 3 осіб
притягнуто до відповідальності, відносно одного справу закрито у зв’язку із закінченням
строків для притягнення до відповідальності. Поряд з цим, вже в поточному році складено 2
протоколи про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого
ч.І ст.172 - 7 КУпАП, а також внесено 2 подання (в порядку частини 3 статті 65 Закону
України «Про запобігання корупції»): керівникам Маловисківської ОДПІ ГУДФС у
Кіровоградській області та Управління освіти, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації. За результатами розгляду подань 2 особи притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.
Одним з пріоритетів у роботі визначено належне виконання вимог Кримінального
процесуального кодексу України при проведенні досудового розслідування, здійснення

прокурорами процесуального керівництва, ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань.
Так, упродовж 2015 року у провадженні слідчих СВ Маловисківського ВП ГУНП в
Кіровоградській області перебувало 1027 кримінальних проваджень, з яких закінчено 885,
до суду направлено 121 провадження.
При цьому з обвинувальним актом до суду направлено 117 проваджень, з них 0- з
угодами про визнання винуватості, 3 - з угодами про примирення, 3 - для звільнення від
кримінальної відповідальності. Закрито 764 кримінальних проваджень, з них 7 прокурором у зв’язку із смертю підозрюваного.
Упродовж 2015 року досудове розслідування зупинено у 18 провадженнях (у 17
випадках у зв’язку з розшуком підозрюваних та в 1 випадку для виконання процесуальних
дій у межах міжнародного співробітництва), направлено за підслідністю - 13, об’єднано 128, залишок станом на 01.01.2016 складав 529, з них 2-з повідомленням особи про підозру.
Вивченням указаних кримінальних проваджень встановлено, що причинами тривалого
неприйняття рішень є, переважним чином, не встановлення осіб, якими скоєно кримінальні
правопорушення.
Разом з тим, упродовж 2015 року встановлювалися випадки неналежного розслідування
слідчими кримінальних проваджень, з огляду на що прокуратурою керівництву УМВС
України в області та Маловисківського РВ УМВС України в області направлено 4
доручення про усунення порушень кримінального процесуального законодавства, за
наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 осіб; крім того,
з метою забезпечення досудового розслідування у розумні строки процесуальними
керівниками в порядку ст.36 КПК України надано 212 письмових вказівок.
В минулому році судом прокурору повернуто 3 обвинувальні акти (на даний час
кримінальні провадження розглянуті з постановленням обвинувальних вироків) та судом
виносились 2 виправдувальні вироки.
В 2015 році за участі прокурорів Маловисківського відділу розглянуто 102
кримінальних провадження, з них 92 з обвинувальними вироками та 6 з винесенням ухвал
про звільнення осіб від кримінальної відповідальності та закриття кримінальних
проваджень. Кримінальні провадження закривались на підстав статей 45 та 46 КК України у
зв’язку із дійовим каяттям обвинуваченого та у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим, у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення, а також у зв’язку із
застосуванням до обвинуваченого примусових заходів медичного характеру.
Виконуючи функцію прокуратури щодо нагляду за додержанням законів органами, які
проводять оперативно - розшукову діяльність та досудове розслідування, зокрема
Маловисківським ВП ГУНП України в області, прокуратурою району виявлено та внесено
до ЄРДР відомості про одне, раніше не обліковане, вчинене кримінальне правопорушення,
скасовано 13 постанов про закриття кримінальних проваджень та надано 212 письмових
вказівок.
Також, впродовж минулого року правоохоронними органами розглянуто 6 документів
прокурора щодо усунення порушень законів, за якими до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 5 працівників органів внутрішні з справ.
В ході здійснення діяльності з питань нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях, в тому числі щодо здійснення індивідуально
- профілактичної роботи із засудженими неповнолітніми, в минулому році прокуратурою
внесено 2 вказівки до Маловисківського РВ УМВС України в області за результатами
розгляду яких 2 особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян внесено 3
вказівки до Маловисківського РВ УМВС України в області, які розглянуто та задоволено, 1
особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
У сфері представницької діяльності прокуратурою району 2015 році (до суду

пред’явлено 26, позовів на суму 912 тис. грн., з них 5 позовів в інтересах неповнолітніх на
суму 137 тис.грн., 6 позовів у сфері земельних відносин на суму 637 тис. грн. Судами
задоволено 22 позови на суму 695 тис. грн., з них 5 позовів в інтересах неповнолітніх на
суму 137 тис.грн.
Протягом 2015 року реально виконані судові рішення на загальну суму 462 тис. грн.
Впродовж минулого року прокуратурою в сфері захисту прав дітей заявлено до
Маловисківського районного суду Кіровоградської області 4 позовні заяви в інтересах 6
малолітніх осіб (3 - про зняття арешту з коштів боржника; 1 - про визнання права власності
на спадкове майно за законом). Вказані позовні заяви прокурора району задоволені. За
результатами розгляду вказаних позовних заяв поновлено права 6 малолітніх осіб, з яких: 1
- дитина-сирота; 1 - дитина позбавлена батьківських прав.
За результатами розгляду вказаних позовних заяв судом знято арешт з коштів
призначених для дітей на загальну суму 31 459, 63 грн.
Крім того, визнано право власності за малолітньою дитиною-сиротою на земельну
ділянку розміром 4, 56 га вартістю 137 307, 6 грн.
Впродовж минулого року прокуратурою Маловисківського району вживалися заходи
щодо покращення ситуації з розгляду звернень та особистого прийому громадян,
забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду скарг і заяв, поліпшення організації
особистого прийому громадян, захисту їх конституційних прав і свобод та інтересів
держави.
За період з 01.01.2015 року по 15.12.2015 року до прокуратури Маловисківського
району надійшло 119 звернень, з вказаного числа 32 звернення направлено за належністю,
безпосередньо ж працівниками прокуратури Маловисківського району у 2015 році
вирішено 87 звернень, з яких 4 задоволено.
Із 87 задоволених звернень 62 з питань досудового розслідування, з питань
представництва інтересів громадян та держави в суді 5, з питань додержання законодавства
при виконанні рішень судів та інших органів 2. У 2015 році прокуратурою
Маловисківського району вживалися заходи направлені на підвищення ефективності
правозахисної діяльності органів прокуратури, змінено підходи до вирішення звернень, за
мету, у першу чергу, ставиться реальне поновлення прав громадян.
Так, за результатами розгляду звернень, впродовж 2015 року активно
використовувались повноваження щодо заявления цивільних позовів, впродовж минулого
року заявлено 4 позови з яких 3 в інтересах неповнолітніх 1 в інтересах інваліда, які
розглянуто та задоволено у повному обсязі.
Протягом минулого року відповідно до принципу гласності постійно здійснювалося
інформування суспільства про роботу органів прокуратури щодо зміцнення законності,
дотримання прав громадян і юридичних осіб.
Так, підготовлено та оприлюднено 9 виступів в засобах масової інформації, з них. 2 —
інформації в органи влади; 5 — друковані засоби масової інформації; 2 — інтернет.

