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На підставі пункту 36 частини 1 статті 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 2014 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 2014 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 Маловисківського району у І півріччі 2014 року
Прокуратурою Маловисківського району упродовж 2014 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, посилення ефективності
боротьби зі злочинністю та корупцією, 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 І півріччя 2014 року рівень злочинності на території району в порівнянні з
аналогічним періодом 2013 року хоч і має тенденцію до зменшення, проте, враховуючи видову
категорію злочинів має тенденцію до зростання.
Так, протягом І півріччя 2014 року на території району відмічено ріст правопорушень
невеликої тяжкості – 2013 – 166 (+34,3%), 2014 - 68 або
(+21.7 %), середньої тяжкості –
2013 - 128 (44%), 2014 - 144, або (+46%), тяжких правопорушень – 2013 - 78 (27%), 2014 - 97,
або (+31%), особливо тяжких правопорушень – 2013 – 2 (+0,7%), 2014 - 4, або (+1,3%).
Серед видової категорії кримінальних правопорушень слід відмітити, що протягом 2014
року на території району скоєна наступна їх кількість:
правопорушення проти власності - 223 (71,2%), з них крадіжок – 198 (+46,7%), грабежів
– 1 (- 87,5%); розбоїв - 0; шахрайств -14 (+75%).
правопорушення проти громадської безпеки – 4 ( + 1,2%).
правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 96, з них дорожньотранспортні пригоди – 4, зі смертельним наслідком -1, незаконне заволодіння транспортних
засобів – 5.
правопорушення проти громадського порядку та моральності – 4, з них за правовою
кваліфікацією, передбаченою ст. 296 КК України - 1, ст. 304 КК України – 3;
правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів
або прекурсорів – 16, з них за правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 307 КК України –
1; ст. 309 КК України –12, ст. 310, 315 та 317 КК України - 3.
Викликає занепокоєння ріст скоєних кримінальних правопорушень неповнолітніми або за
їх участю -19, що складає 10 кримінальних правопорушень. 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.
Незважаючи на проведену наприкінці 2013 року міжвідомчої наради на даний час ще не
вдалося зупинити зростання злочинності в молодіжному середовищі, яке мало місце у 2012 2013 роках, а навпаки вбачається ріст скоєних злочинів у молодіжному середовищі, на що
хочеться звернути особливу увагу.
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.
Викликає занепокоєння кількість скоєних кримінальних правопорушень скоєних групою
осіб – 13 або 11,3 %. Незважаючи на те, що рівень скоєних кримінальних правопорушень
особами, які раніше вчиняли правопорушення має тенденцію до зменшення та становить
28 правопорушень, однак дане питання потребує постійної уваги.

Однією з причин наведених тенденцій є неналежно організована профілактично-виховна
робота з особами, схильними до вчинення правопорушень, прорахунки при вжитті заходів,
спрямованих на охорону громадського порядку, неефективне залучення громадськості до
охорони громадського порядку на територіях.
Працівниками сектору дільничних інспекторів і сектору карного розшуку ще на
неналежному рівні проводиться робота серед «підоблікового» елементу та осіб схильних до
вживання наркотичних речовин, які в пошуках легкої наживи та задоволення власних потреб
скоюють вищевказані злочини. Тому вважаю, що вирішальну роль по зниженню рівня
злочинності має профілактична робота з населенням.
Хочеться звернути увагу органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування
на дотримання вимог ст. 38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
повноважень забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян, оскільки Наша спільна мета є боротьба зі злочинністю та корупцією на
підлеглій території, а відсутність фінансування програми забезпечення реалізації профілактики
злочинності на 2011- 2015 роки, затвердженої рішенням Маловисківської районної ради № 59 від
15.04.11 негативно впливає на стан законності на території району.
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 їх належного фінансування.
Упродовж І півріччя 2014 року до Маловисківського РВ УМВС України в області
надійшло 1906 заяв та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення. За результатами
їх розгляду розпочато 638 проваджень, з яких спрямовано до суду 76 обвинувальних актів.
В сфері економічних відносин прокуратурою району в порядку нагляду за додержанням
та застосуванням законів проведено 15 перевірок, за результатами яких до ЄРДР зареєстровано 2
кримінальних провадження, в тому числі в бюджетній сфері, внесено 12 документів реагування,
за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 8 службових осіб органів влади та
місцевого самоврядування, відшкодовано 228 тис. грн.
Упродовж І півріччя 2014 року органами прокуратури району за результатами перевірок в
порядку нагляду з додержанням і застосуванням законів за розглянутими 56 поданнями, 45
посадових осіб органів влади притягнуто до відповідальності, з яких 9 - працівники органів
державного контролю, відшкодовано понад 258 тим. грн., з яких 3 тис. грн. до бюджету.
Разом з тим, робота правоохоронних органів на вказаному напрямку залишилась
малоефективною та потребує негайної активізації.
Протягом І півріччя поточного року прокуратурою району зорієнтовано роботу щодо
охорони прав дітей, у ході яких за результатами вжитих заходів – проведених 12 перевірок
внесено 9 документів прокурорського реагування (подань), за результатами розгляду яких до
дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 осіб, відшкодовано 9 тис. грн. та поновлено права
4 неповнолітніх.
Також вжито заходів щодо представницького характеру внаслідок яких за наслідками
заявлених 2-х позовів поновлено права 5 дітей.
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 у 2014 році взагалі зведена
нанівець, службові злочини не виявляються. Викладене свідчить про недостатність спрямування
зусиль, направлених на викриття таких видів злочинів.
Незважаючи на те, що одне з головних місць у діяльності прокуратури району
посідає боротьба з корупцією, та насамперед з хабарництвом. Хабарництво є одним з
найскладніших по виявленню злочинів. Правоохоронці, виправдовуються відсутністю злочинів
цієї категорії, посилаючись на ненадходження заяв та повідомлень від осіб, у яких вимагалася
неправомірна вигода.

Прокуратурою району протягом І півріччя 2014 року проведено перевірку в порядку
нагляду за додержанням і застосуванням законів в діяльності управління соціального захисту
населення Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області (далі –
УСЗН Маловисківської РДА), щодо додержання вимог Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» під час виплати державних соціальних допомог встановлено, що службовими
особами УСЗН Маловисківської РДА у 2013-2014 роках привласнено та розтрачено грошові
кошти на суму 60 тис. 129 грн., які виділяються з державного бюджету України та призначені як
соціальна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та державна
допомога малозабезпеченим. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до
ЄРДР за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 ч.1 ст. 366 КК України, наразі триває досудове
розслідування.
Хочу звернути увагу керівництво 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 Генеральної прокуратури України, відповідно і прокуратури
Маловисківського району, та являється особисто моїм пріоритетом.
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.
В умовах сьогодення від нас вимагається 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.

