Додаток
до рішення районної ради __________
2018 року "Про інформацію керівника
Чернігівської місцевої прокуратури про
результати діяльності на території
Чернігівського району"
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності органів прокуратури
на території Чернігівського району
за 9 місяці 2018 року
Протягом 9 місяців 2018 року скоординованими місцевою прокуратурою
зусиллями правоохоронних органів вдалося досягнути значних успіхів у
своєчасному попередженні, виявленні та усуненні порушень законодавства, а
також реальному поновленні порушених прав, установленні винних осіб та
притягненні їх до відповідальності.
Проблемні питання взаємодії між правоохоронними органами з протидії
кримінальним правопорушенням двічі протягом року обговорено на
координаційних нарадах під головуванням керівника місцевої прокуратури.
Напрацьовано низку узгоджених заходів, спрямованих на подолання
негативних проявів у злочинності.
Реалізація запланованих спільних заходів правоохоронних органів
дозволила досягнути наступних результатів.
Так, у поточному році в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на
16,8% зменшилась кількість облікованих злочинів (з 686 до 571).
Зменшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень окремих
категорій:
- на 23,5% (13 проти 17) особливо тяжких злочинів;
- на 12,6% (284 проти 325) тяжких злочинів;
- на 45,7% (228 проти 420) крадіжок;
- на 88,9 % (1 проти 9) дорожньо-транспортних пригод зі смертельними
наслідками.
Подальших спільних зусиль правоохоронних органів слід вжити щодо
протидії окремим категоріям злочинів. Зокрема, у поточному році на 100%
більше обліковано грабежів (6 проти 3) та розбоїв (2 проти 1).
За 9 місяців поточного року Чернігівською місцевою прокуратурою
перевірено 160 оперативно-розшукових справ, заведених Чернігівським РВП
ЧВП ГУНП в області. У зазначених справах в порядку ст. 14 Закону України
«Про оперативно-розшукову діяльність» надано 64 письмові вказівки.
Скасовано 10 незаконних постанов оперативних підрозділів про заведення та
закриття оперативно-розшукових справ.
Упродовж вказаного періоду перевірено всі оперативно-розшукові
справи, заведені з метою розшуку осіб, які перебувають у міжнародному
розшуку, ухиляються від органів досудового розслідування та суду, а також
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відбування покарань, та вжито додаткових заходів з покращення стану їх
розшуку.
Чернігівською місцевою прокуратурою за три квартали поточного року
до суду, за наслідками досудового розслідування кримінальних проваджень,
здійсненого СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в області, скеровано 147 обвинувальних
актів.
Зокрема, Чернігівською місцевою прокуратурою скеровано до суду
обвинувальний акт відносно групи осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч з 05.05.2018 на 06.05.2018
обвинувачені, за попередньою змовою, діючи умисно, всупереч волі власника,
перелізши через паркан потрапили на територію домогосподарства в селі
Слобода, Чернігівського району та області, де у подальшому з приміщення
сараю, вилучили мопед марки «Viper Active».
Сили правоохоронних органів міста спрямовані не лише на встановлення
винних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, а й на забезпечення
відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями.
У кримінальних провадженнях, обвинувальні акти у яких скеровано до
суду, забезпечено відшкодування збитків на загальну суму 345,19 тис. грн., з
них 100 тис. грн. – інтересам держави чи територіальній громаді.
Крім того, прокурорами забезпечено накладення арештів на майно
підозрюваних осіб на загальну суму 50 тис. грн., та заявлено позовів в межах
кримінального провадження на захист інтересів держави та територіальної
громади на загальну суму 12,75 тис. грн.
Упродовж 9 місяців поточного року судами першої інстанції за участю
прокурорів ухвалено 88 обвинувальних вироків стосовно 96 осіб, з яких 46
особам призначено покарання у вигляді позбавлення волі.
До прикладу, Чернігівської місцевою прокуратурою у суді доведено вину
мешканця Чернігівського району в умисному вбивстві.
Встановлено, що 17.02.2018, близько «17» год. «00» хв., обвинувачений,
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з мотивів раптово виниклих
особистих неприязних відносин, лезом ножа умисно наніс один удар в область
грудної клітки своєму товаришу, який від отриманої травми помер.
Судом обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та призначено
покарання у виді 10 років позбавлення волі.
Також, Чернігівською місцевою прокуратурою у судовому засіданні
Чернігівського районного суду Чернігівської області доведено вину місцевого
мешканця, який обвинувачувався у тому, що у червні-липні 2017 року, з метою
особистого збагачення, перебуваючи с. Анисів та с. Количівка Чернігівського
району та області, вчинив 8 крадіжок, з них 1 поєднану з проникненням в
приміщення, за результатами яких викрав майна на загальну суму 11303 грн. 44
коп.
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Не заважаючи на те, що обвинуваченим частково відшкодовано шкоду
потерпілим на суму 9808 грн. 94 коп., суд погодився з позицією прокурора та
призначив покарання обвинуваченому у виді 5 років позбавлення волі.
Враховуючи актуальність проблеми щодо протидії проявам корупції в
діяльності територіальних органів влади та місцевого самоврядування,
місцевою прокуратурою постійно вживаються заходи щодо виявлення та
попередження правопорушень у вказаній сфері.
Так, протягом поточного року прокурорами місцевої прокуратури до УЗЕ
в Чернігівській області через прокуратуру Чернігівської області скеровано
матеріали про вчинення адміністративних правопорушень пов’язаних з
корупцією відносно 6 осіб, які в порушення ст. 45 Закону України «Про
запобігання корупції» несвоєчасно подали декларації за 2017 рік. Відносно 3
осіб складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення.
Крім того, місцевою прокуратурою за 9 місяців 2018 року внесено 3
подання в порядку ч.3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції»,
більшість з яких – щодо порушення вимог фінансового контролю.
Виконуючи конституційну функцію щодо представництва інтересів
громадянина або держави в суді у випадках, визначених Законом, місцевою
прокуратурою упродовж 2018 року пред’явлено 16 позовних заяв на суму
81 млн. 625 тис. грн.
У поточному році судами задоволено 13 позовів прокурорів на суму
81 млн. 460 тис. грн., добровільно відшкодовано за 1 закритою справою 5 тис.
грн. З початку 2018 року реально виконано судових рішень, з урахуванням
рішень минулих років, на суму понад 1 млн. грн.
Основними напрямками представницької діяльності упродовж 2018 року
були захист інтересів держави з питань державної та комунальної власності, в
бюджетній та у земельній сферах, а також у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Так, з питань державної та комунальної власності на території
Чернігівського району заявлено 3 позовні заяви на загальну суму 325 тис. грн.
На даний час судом винесено рішення про задоволення 2 позовів вказаної
категорії на загальну суму 272 тис. грн. Рішення суду виконано на загальну
суму 218 тис. грн., враховуючи вартість повернутого майна.
Зокрема, у липні 2018 року пред’явлено позов в інтересах держави в особі
Серединської сільської ради про визнання спадщини, житлового будинку
вартістю 55 тис. грн., відумерлою. Рішенням Чернігівського районного суду від
07.06.2018 позов задоволено. На даний час майно вже передано до комунальної
власності територіальної громади.
У поточному році з метою захисту інтересів держави в особі КЛПЗ
«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради в
бюджетній сфері місцева прокуратура звернулась до суду з позовною заявою
про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, у
вигляді витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, на суму
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5 тис. грн. Вказана сума коштів добровільно сплачена відповідачем за закритою
справою.
За поточний рік до суду в земельній сфері пред’явлено 6 позовних заяв на
суму 81 млн. 265 тис. грн. Всі справи судом розглянуто та задоволено.
Так, у березні 2018 року пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в
особі Михайло-Коцюбинської селищної ради до ТОВ «Агрофірма» Іванівка АГ»
про повернення земельної ділянки
історико-культурного призначення
державної форми власності, площею понад 8 га, вартістю 80 млн. грн. та
стягнення шкоди, заподіяної державі внаслідок самовільного зайняття
земельної ділянки в сумі 49,61 тис. грн.
Крім того, у сфері охорони навколишнього природного середовища у
поточному році пред’явлено 1 позовну заяву на суму 105 тис. грн.
При цьому, не залишається поза увагою прокурорів питання щодо
стягнення шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Так, у
поточному році пред’явлено 8 таких позовних заяв на суму 183 тис. грн. На
даний час судом задоволено 6 на суму 148 тис. грн.
У сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
Чернігівською місцевою прокуратурою внесено 5 подань щодо порушень,
встановлених у Чернігівському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» в
Чернігівській області, які розглянуто та задоволено, 3 особи притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.
Крім того, внесено 1 подання щодо порушень, пов’язаних з виконанням
вироків суду, встановлених в діяльності Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в
області, за результатами розгляду якого притягнуто 1 особу.
Протягом 9 місяців 2018 року до місцевої прокуратури надійшло 272
звернення мешканців району, з яких 162 звернення розглянуто, 110 скеровано
до інших відомств.
Більшість звернень стосувалась питань досудового розслідування
кримінальних проваджень.
Керівником прокуратури впродовж поточного року особисто прийнято 23
мешканця району.
Ефективна діяльність правоохоронних органів неможлива без взаємодії з
органами влади і місцевого самоврядування.
Практика свідчить, що лише спільними зусиллями ми зможемо подолати
ці негативні явища.
Наголошую, що Чернігівська місцева прокуратура й надалі відкрита до
діалогу та співпраці в межах, визначених Конституцією, законами України, на
засадах законності, справедливості, неупередженості та політичної
нейтральності.
Керівник Чернігівської
місцевої прокуратури

С.О. Розинка

