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На підставі пункту 36 частини 1статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні” та заслухавши інформацію заступника прокурора Маловисківського району Бурана
С.М. „Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результатів діяльності прокуратури
Маловисківського району за І півріччя 2013 року”,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Інформацію „Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результатів діяльності
прокуратури Маловисківського району за І півріччя 2013 року” взяти до відома.

Голова районної ради

С.Сосновська

ІНФОРМАЦІЯ
прокурора Маловисківського району про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати
діяльності органів прокуратури району за 1 півріччя 2013 року
Прокуратурою Маловисківського району упродовж І півріччя 2013 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 прокурорської-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 1 півріччя 2013 року правоохоронними органами району здійснено низку організаційних та
практичних заходів, спрямованих на посилення ефективності боротьби зі злочинністю та корупцією.
Упродовж 1 півріччя 2013 року рівень злочинності на території району в порівнянні з аналогічним
періодом 2012 року зменшився. Так, протягом вказаного періоду надійшло 1862 заяв та повідомлень про
кримінальні правопорушення, з яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань винесено - 768 заяв та
повідомлень.
За результатами досудового розслідування закрито 480 кримінальних проваджень, до суду скеровано
46 кримінальних проваджень з обвинувальним актом з них: 7 - з угодою про примирення, 10 - з угодою про
визнання винуватості.
Рівень злочинності на 10 тис. населення складає -2,5 %. За ступенем тяжкості скоєно кримінальних
правопорушень: особливо тяжких-1 (0,4%), тяжких-60 (24,1%), середньої тяжкості-112 (45,0%), невеликої
тяжкості-76 (30, 5%).
Має місце зниження таких видів правопорушень, зокрема, таких як правопорушення проти життя та
здоров’я, зокрема, умисних вбивств - 0 (2012-2), спричинення тяжких тілесних ушкоджень -0 (2012-2),
проти статевої свободи та статевої недоторканості, зґвалтування - 0 (2012-1).
Має місце ріст вчинення злочинів проти власності, зокрема: крадіжок — 117 (2012-113), шахрайство
— 10 (2012-3), послаблено стан боротьби з незаконним обігом наркотиків, у зв’язку з чим, відбулося
зменшення злочинів у цій сфері: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (309
ККУ) - 14 (2012-15).
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.
Зменшилась кількість скоєних злочинів в громадських місцях, яка становить 16 правопорушень , або
14,3 %; у складі групи осіб з 13 (11,6%;).
Поряд з цим, мають місце деякі негативні прояви, а саме зростання рецидивної злочинності - 44
(39,3%).
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.
З введенням в дію нового Кримінального процесуального кодексу України слідчим відділом
Маловисківського РВ УМВС України в області розпочато 768 з яких спрямовано до суду 46 кримінальних
проваджень. Навантаження на слідчих органів внутрішніх справ значно зросло, оскільки новим Кодексом
кардинально змінено підходи до реєстрації, розгляду та вирішенню заяв та повідомлень про вчинені
правопорушення та злочини.
Недостатньою є робота і по виявленню злочинів економічної спрямованості, спрямування зусиль,
насамперед, на виявлення кваліфікованих злочинів. Вкрай низькою залишається робота по виявленню і
викриттю хабарництва та службових зловживань. При наявності оперативної інформації робота по
виявленню хабарництва державною службою по боротьбі з економічними злочинами в І півріччі 2013 року
взагалі зведена нанівець, службові злочини не виявляються, робота в основному проводиться лише за
матеріалами, що напрацьовані прокуратурою. Викладене свідчить про недостатність спрямування зусиль,
направлених на викриття таких злочинів.
Одне з головних місць у діяльності прокуратури району посідає боротьба з корупцією та,
насамперед, хабарництвом. З 1 липня 2011 року вступив в дію Закон України «Про засади запобігання і
протидії корупції», але ніяких позитивних зрушень в роботі правоохоронних органів району не відбулося.
Хабарництво є одним з найскладніших по виявленню злочинів й правоохоронці, виправдовуючись щодо
відсутності злочинів цієї категорії, посилаються на відсутність відповідних заяв від осіб, у яких вимагалися
хабарі.
Вказане питання перебуває на постійному контролі прокуратури району, і, як наслідок, протягом
2013 року складено 2 протоколи про вчинення корупційного адміністративного правопорушення відносно
одного депутата сільської ради та відносно посадової особи органів місцевого самоврядування, які
перебувають в Маловисківському районному суді на розгляді.
В минулому та поточному роках прокуратурою району діяльність правоохоронних органів
переорієнтовано на викриття актуальних злочинів на пріоритетних напрямах. Прокуратурою
Маловисківського району розпочато кримінальне провадження за фактом посвідчення секретарем однієї з
сільських рад району довіреності від імені осіб, у їх відсутність, на продаж квартири, що спричинило
неправомірну приватизацію квартири та завдало шкоди потерпілим в розмірі 65 тис. грн.
Окремо хочу звернути увагу керівництва та депутатів районної ради на недопустимість незаконного
та неефективного використання бюджетних коштів, а тим більше, на їх привласнення. В умовах сьогодення
питання використання бюджетних коштів стоїть на особливому контролі органів прокуратури України,
відповідно і прокуратури Маловисківського району. За вчинення злочинів у бюджетній сфері будуть
застосовуватися самі суворі види покарань. Тому, пропоную депутатам та працівникам рад, що знаходяться
на території району звернути особливу увагу на питання виділення та використання бюджетних коштів,
особливо при проведенні тендерних процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.
Змінюється час, змінюється соціальне становище в державі. Від нас вимагається в умовах сьогодення
вжити адекватних заходів. Тому закликаю і Вас до плідної співпраці для оптимізації діяльності по протидії
злочинності, оскільки повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування і Україні»
покладені також і на виконавчі органи місцевого самоврядування.
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 2013 року за позовами прокуратури району судами розглянуто та задоволено позовів на
суму 159 тис. грн. (з них 128 тис. грн. до бюджету), про відшкодування шкоди заподіяної кримінальними

правопорушеннями на суму 20 тис. грн. За задоволеними позовами примусово стягнуто 104 тис. грн.

