МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
від 9 жовтня 2015 року

м. Мала Виска

№ 430

Про стан законності, заходи щодо її
зміцнення та результатів діяльності
органів прокуратури району
за 1 півріччя 2015 року
На підставі пункту 36 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію прокурора Маловисківського району
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органів прокуратури району за 1 півріччя 2015 року»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію «Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результатів діяльності
органів прокуратури району за 1 півріччя 2015 року» взяти до відома.

Голова районної ради

С. Сосновська

ІНФОРМАЦІЯ
прокурора Маловисківського району«Про стан законності, заходи щодо її
зміцнення та результатів діяльності органів прокуратури району
за 1 півріччя 2015 року».
Прокуратурою Маловисківського району упродовж 1 півріччя 2015 року, в ході
виконання функцій, покладених на органи прокуратури статтею 121 Конституції України та
статтею 9 Перехідних положень, вживались 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.
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 органами та контролюючими органами
загалом позитивно вплинуло на стан законності та правопорядку.
Упродовж поточного року правоохоронними органами району здійснено низку
організаційних та практичних заходів, спрямованих на посилення ефективності боротьби зі
злочинністю та корупцією.
Упродовж 1 півріччя 2015 року рівень злочинності на території району в порівнянні з
аналогічним періодом 20-14 року хоч і має тенденцію до зменшень, проте, враховуючи
видову категорію злочинів має тенденцію до зростання.
Так, упродовж 1 півріччя 2015 року на території Маловисківського району обліковано
260 кримінальних правопорушень, проти 313 за аналогічний період минулого року, що
свідчить про зменшення злочинності на 16,9%, в той час коли по області ріст злочинів
підвищився на 9,2%.
Разом з тим, на території району питома вага скоєних злочинів по видовій категорії є
значно вищою рівня по області, а саме: особливо тяжких злочинів 3,1%, по області 1,6%;
тяжкі злочини 38,8%, по області 36,2%; злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 6,2%, по області 3,3%; злочинів
вчинених групою осіб 13,2%, по області 9,5%.
На території району відмічено значне збільшення скоєних грабежів з 1 до 4, розбоїв з
0 до 2.
Нижчою ніж по області є питома вага злочинів середньої тяжкості -38,1%, по області
42%; злочинів проти громадського порядку та моральності 0,4%, по області 2,5%; злочини
проти безпеки руху та експлуатації транспорту 1,2 %, по області 2,1%.
Зменшилась кількість крадіжок на 17,2% ( з 198 до 164), в той час коли по області
відбувся ріст на 37,8%; зменшилась питома вага злочинів проти життя та здоров»я особи на
38,3%, по області на 18,3%; зменшилась кількість злочинів вчинених неповнолітніми на
57,9% по області зросла на 53,4 %; особами, які раніше вчиняли злочини на 78,6%, по
області відбувся зріст на 3,5%.
Відсоток розкриття злочинів становить-55%, в той час коли по області 43,4%.
Всього до Маловисківського РВ УМВС України в області за 1 півріччя 2015 року
надійшло 1842 заяви та повідомлення про злочини, з них до ЄРДР внесено 494, списано
висновком 1348. За результатами проведеного досудового розслідування до суду направлено
64 обвинувальні акти, закрито 481, залишок проваджень складає 420.

Прокурорами прокуратури району прийнято участь у 96 судових засіданнях, з них з
ухваленням вироку у 44.
На порушення вимог КПК України працівниками Маловисківського РВ УМВС
України в області керівництву УМВС України в області направлено 5 доручень про
проведення службових розслідувань, за результатами розгляду яких притягнуто 4
працівника.
Протягом вказаного періоду до прокуратури району надійшло 44 звернення, за
результатами розгляду яких 2 звернення задоволено, 11 направлено за належністю, по іншим
надані відповіді у т.ч. роз’яснення відповідно до вимог Закону.
Упродовж 1 півріччя 2015 року 2 кримінальні, корупційні, провадження обвинувальні
акти по правопорушення, які спрямовані до суду для розгляду зі збитками понад 50 тис.грн.
Складено 1 протокол про адміністративну корупцію, який судом розглянутий, особа
притягнута до відповідальності. Внесено 6 подань про усунення порушень Закону України
«Про запобігання корупції».
У 1 півріччі 2015 року до суду пред’явлено позовів на суму 756 тис.грн. з яких у сфері
земельних відносин на 637 тис.грн.
Судами задоволено позовів на суму 50 тис.грн. У зв’язку з добровільним
відшкодуванням закрито 1 справу на суму 19 тис.грн.
Станом на 01.07.2015 у провадженні суду перебуває 10 справ на суму 720 тис.грн.
Реально виконано рішень судів за позовами на 175 тис.грн., що становить 97% від
рішень, що набрали законної сили (180 тис.грн).
Виникає занепокоєння ріст скоєних кримінальних правопорушень неповнолітніми або
за їх участю, що складає 10 кримінальних правопорушень. Не завжди сво\єчасно 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.
Посилення прокурорського нагляду та налагодження належної взаємодії з органами
внутрішніх справ стало на заваді по порушенню конституційних прав громадян при їх
затриманні та притягненні до кримінальної відповідальності. Як наслідок не допущено
незаконного притягнення громадян до кримінальної відповідальності.
Для подолання наведених негативних тенденцій слід і в подальшому вдосконалювати
стан взаємодії органів державної вдали та місцевого самоврядування з правоохоронними
органами, у першу чергу це стосується планування і проведення спільних заходів по
боротьбі зі злочинністю та їх належного фінансування.
В умовах сьогодення від Нас вимагається вжити адекватних заходів, тому закликаю і
Вас до плідної співпраці для оптимізації діяльності про протидії злочинності, оскільки
повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» покладені також і на виконавчі органи місцевого
самоврядування.

