МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року

№ 167

м. Мала Виска

Про стан законності на
території Маловисківського
району за І півріччя 2012 року
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та
заслухавши інформацію прокурора Маловисківського району О.Г.Глобенка „Про стан законності
на території Маловисківського району за І півріччя 2012 року”,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію прокурора Маловисківського району Глобенка О.Г. „Про стан законності
на території Маловисківського району за І півріччя 2012 року” взяти до відома.
2. Рекомендувати міській, селищній та сільським радам забезпечити здійснення
організаційних та практичних заходів, спрямованих на посилення ефективності боротьби зі
злочинністю та корупцією, а саме :
- сприяти органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання законності, порядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ;
- розглянути можливість створення та забезпечення ефективної діяльності добровільних
народних дружин на підвідомчих територіях ;
- активізувати роботу центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадських
інспекцій у справах неповнолітніх, опікунських рад ;
- забезпечити об’єктивне, всебічне і вчасне реагування на звернення громадян щодо
ущемлення їх прав та законних інтересів ;
- вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності винних
осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення рад.
3. Районній державній адміністрації активізувати роботу спостережної комісії.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів,
об”єднань громадян та адміністративно – територіального устрою.

Голова районної ради
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан законності на території
Маловисківського району
у І півріччі 2012 року
Прокуратурою Маловисківського району упродовж І півріччя 2012 року, в ході виконання
функцій, покладених на органи прокуратури статтею 121 Конституції України та статтею 9
Перехідних положень, 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 прокуратури району 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 та І півріччя поточного року правоохоронними органами
району здійснено низку організаційних та практичних заходів, спрямованих на посилення
ефективності боротьби зі злочинністю та корупцією.
Станом на 1 липня 2012 року рівень злочинності залишився на рівні аналогічного періоду
попереднього року та складає 212 злочинів, при тому що у минулому році вдалося зменшити
рівень злочинності на території району на 10,9% (з 451 злочину до 402). Має місце зниження
таких видів злочинів як вбивств (з 3 до 2), спричинення тяжких тілесних ушкоджень (з 2 до 1),
грабежів (з 11 до 5), розбоїв (з 2 до 0), крадіжок (зі 147 до 133).
Завдяки проведеній у минулому році міжвідомчій наради вдалося зупинити зростання
злочинності в молодіжному середовищі, яке мало місце у І півріччі 2011 року.
Значно активізувалась робота по виявленню злочинів у сфері незаконного обігу
наркотичних речовин з 14 до 26.
Посилення прокурорського нагляду та налагодження належної взаємодії з органами
внутрішніх справ стало на заваді порушенню конституційних прав громадян при їх затриманні та
притягненні до кримінальної відповідальності. Як наслідок не допущено незаконного
притягнення громадян до кримінальної відповідальності.
Поряд з цим, мають місце деякі негативні прояви, а саме зростання рецидивної
злочинності з 54 до 64 злочинів, вчинення злочинів в стані алкогольного сп’яніння з 6 до 10.
Збільшились випадки незаконного заволодіння транспортними засобами з 3 до 5 тощо.
Водночас слід відмітити що правоохоронні органи району фактично власноруч та без
належної підтримки органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

продовжують боротьбу зі злочинністю та корупцією, а відсутність фінансування програми
забезпечення реалізації профілактики злочинності на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням
Маловисківської районної ради №59 від 15.04.11 ще раз підтверджує факт байдужості
представників влади.
Для подолання цих 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 їх належного фінансування.
Одне з головних місць у діяльності прокуратури району посідає боротьба з
корупцією.
З початку поточного року прокуратурою району складено 1 протокол про вчинення
корупційного адміністративного правопорушення відносно одного з працівників управління
АПК Маловисківської РДА. На сьогодні Маловисківським районним судом вже задоволено
позов прокуратури району щодо відшкодування державі збитків завданих корупційним
правопорушенням. Також порушено кримінальну справу відносно начальника відділу
бухгалтерського обліку УПСЗН Маловисківської РДА та службових осіб відділення поштового
зв’язку ЦОС №10 Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за фактом заволодіння ними
бюджетними коштами шляхом підроблення документів, за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, а
саме за фактом здійснення привласнення та розтрати бюджетних коштів під виглядом їх виплати
на соціальні допомоги сім’ям з дітьми на ім’я вигаданих жителів населених пунктів. Ці
службовці незаконно обернули на власну користь державні кошти на суму майже 376 тис.грн.
Стан додержання законів щодо захисту прав та свобод громадян та інтересів
держави.
Прокуратурою Маловисківського району з метою забезпечення належного виконання
Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», насамперед для забезпечення повноти
і своєчасності усунення порушень закону; реального поновлення прав і свобод громадян та
інтересів держави тощо, комплексно відпрацьовано такі питання, як: оплата праці та зайнятість
населення; пенсійне забезпечення; додержання бюджетного та податкового законодавства;
земельні правовідносини; охорона праці та здоров’я.
Внаслідок цього в порядку нагляду за додержанням законодавства щодо захисту
конституційних прав громадян та інтересів держави порушено 5 кримінальних справи, внесено
33 приписи та подань, принесено 5 протестів, за прокурорського втручання притягнуто до
відповідальності – 35 посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (з
яких 13 в органах контролю) та ще 24 посадові особи підприємств, установ та організацій,
відшкодовано 666 тис. грн. (166 тис. грн. заборгованості по заробітній платі,
495 тис.грн. за
спожитий природний газ, 5 тис. грн. у сфері захисту майнових прав неповнолітніх).
Продовжує систематично порушувати законодавство про оплату праці КП
«Енерговодоканал» Смолінської селищної ради (директор Улибін О.В.).
Зважаючи на те, що КП «Енерговодоканал» має низьку рентабельність, подальша
відсутність заборгованості з виплати заробітної плати на вказаному підприємстві може
бути досягнута лише за умови вжиття конкретних дій з боку органів державної влади та
місцевого самоврядування району.
У сфері захисту конституційних прав громадян та інтересів держави під час здійснення
адміністративної практики прокуратурою району внесено 2 документи прокурорського
реагування, за результатами розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 5
посадових осіб, з яких 2 осіб органів контролю та 3 посадові особи органів внутрішніх справ.
В минулому та поточному роках прокуратурою району діяльність правоохоронних
органів переорієнтовано на викриття актуальних злочинів на пріоритетних напрямах. Всі
кримінальні справи в поточному році порушено за ознаками тяжких та особливо тяжких
злочинів. Найменша сума встановлених під час досудового слідства матеріальних збитків склала
112 тис. грн. Таким чином, не допущено порушення кримінальних справ за дріб’язковими
злочинами.
Як приклад, 13.03.12 прокуратурою району порушено кримінальну справу за фактом
заволодіння службовими особами одного з приватних підприємств Новомиргородського району

чужим майном, а саме за фактом поставки до Маловисківської та Новомиргородської шкілінтернатів завідомо неякісного вугілля, що не відповідало характеристикам, зафіксованим у
відповідній фінансово-господарській документації, і подальшого завищення таким способом
суми його вартості, а також незаконного одержання в результаті вищевказаних дій в якості
оплати бюджетних коштів на суму 309,6 тис.грн. (за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191
та ч.2 ст.366 КК України).
Стан законності у сфері кримінального судочинства.
Виходячи з конституційних повноважень, органами прокуратури постійно вживаються
заходи щодо посилення впливу на стан законності в кримінальному судочинстві, дотримання
прав всіх учасників процесу під час судового розгляду кримінальних справ.
При цьому, основні зусилля прокурорів націлені на те, щоб результати судового розгляду
сприяли забезпеченню правопорядку в суспільстві, невідворотності покарання за вчинений
злочин, відновлення порушених прав та законних інтересів громадян та держави.
У 2012 році прокурорами забезпечено стовідсоткове підтримання державного
обвинувачення по 111 розглянутих судами кримінальних справах, з них у 53 справах з
постановленням вироків.
Представництво інтересів громадян та держави в судах.
Здійснюючи функцію представництва інтересів громадян та держави в судах,
прокуратурою району було сконцентровано свої зусилля на пріоритетних напрямах захисту
інтересів громадян і держави. Це насамперед питання захисту державних інтересів у сфері
бюджетних відносин.
Упродовж 2012 року за позовами прокуратури району судами розглянуто та задоволено
позовів на суму 469 тис. грн. (з них 444 тис.грн. до бюджету), про відшкодування шкоди
заподіяної злочинами на суму 242 тис.грн.
Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
У сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах прокурором району у поточному році внесено 2 документи реагування про усунення
порушень кримінально-виконавчого законодавства у діяльності Маловисківського МВ КВІ та
сектору дільничних інспекторів міліції Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській
області, за результатом розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 3 особи, а
виявлені порушення усунуто.
Звернення громадян.
У 2012 році до прокуратури району надійшло 102 звернення громадян.
З них прокуратурою розглянуто 54 звернень, решта 45 направлені за належністю до інших
відомств, 3 звернення приєднано до матеріалів кримінальних справ.
Збільшення кількості звернень, що направлені за належністю зумовлено реформуванням
органів прокуратури України та переорієнтацією вказаного правоохоронного органу в першу
чергу на реагування на бездіяльність органів, що наділені безпосередніми контролюючими
функціями з розгляду відповідних звернень, відходу від їх повноважень, розгляду звернень, що
відносяться до їх компетенції виключно у разі його розгляду всіма можливими попередніми
контролюючими інстанціями, недопущення втручання органів прокуратури в приватні цивільноправові відносини та фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання всіх форм
власності, окрім випадків безпосереднього захисту інтересів держави.
Таким чином, органи прокуратури на даний час повинні реагувати тільки на ті
порушення, на які не було відреаговано іншими уповноваженими особами при їх перевірці з
вирішенням питання про відповідальність цих осіб.
Вибірковими перевірками додержання Закону України «Про звернення громадян»
територіальними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування виявлялись суттєві
порушення, на що прокуратурою району відреаговано, а винних осіб притягнуто до
дисциплінарної відповідальності (Маловисківська РДА, Березівська, Олександрівська,
Плетеноташлицька сільські ради).

Отже, в цілому прокуратурою Маловисківського району досягнуто позитивного
впливу на стан законності та вирішення актуальних проблем, характерних для території
цього регіону.
Прокуратурою району і в подальшому будуть вживатись всі можливі відповідні заходи,
спрямовані на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності, реальний захист прав і
свобод громадян та інтересів держави.
Водночас слід відмітите те, що на даний час органи прокуратури України перебувають в
процесі докорінних реформ пов’язаних з прийняттям та вступом в силу в листопаді поточного
року нового Кримінального процесуального кодексу України, згідно якого система правосуддя
повинна буди перебудована в руслі сучасних тенденцій цивілізованих судових систем. Разом з
тим, на розгляді Верховної Ради України перебуває проект нового Закону України «Про
прокуратуру», відповідно до якого система органів прокуратури має бути структурно
реорганізована, повноваження прокуратури мають бути спрямовані в першу чергу на
підтримання державного обвинувачення та здійснення нагляду за законністю діяльності інших
правоохоронних органів під час кримінального переслідування тощо.

З повагою
Прокурор Маловисківського району
молодший радник юстиції

О.Глобенко

