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Звіт
про результати діяльності Павлоградської місцевої прокуратури на території Юр’ївського району Дніпропетровської області 
за 2019 рік

Відповідно до статті 6 Закону України «Про прокуратуру» керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради не менш як двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.
Тому, виконуючи вимоги закону та доводжу до територіальної громади                          Юр’ївського району інформацію про результати діяльності за 2019 рік Павлоградської місцевої прокуратури.
Доповідь буде побудовано за розділами відповідно до напрямків прокурорської діяльності.

Нагляд за додержанням і застосуванням законів органами, які проводять  досудове слідство

Відповідно до Конституції України, однією з конституційних функцій органів прокуратури є нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування, у тому числі і у формі процесуального керівництва.
Так, протягом 2019 року по Юр’ївському району в ЄРДР зареєстровано 290 кримінальних проваджень, що на 24 проваджень більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в якому зареєстровано 266 проваджень.
Збільшення кількості реєстрацій становить 8,3%.
У залишку слідчих Юр’ївського ВП перебуває 175 незакінчених кримінальних проваджень, що на 10 проваджень менше (зменшення на 5,4%)  порівняно з минулим роком (185).
Рівень злочинності (по облікованим кримінальним провадженням) на 10 тис. населення в середньому по місцевій прокуратурі склав 120 проваджень, що на 14 злочинів менше ніж у 2018 році (134), з них по Юр’ївському району – 107 (109).
Рівень злочинності (по зареєстрованим кримінальним провадженням) на 10 тис. населення в середньому по місцевій прокуратурі склав 222 провадження, що на 4 злочину менше, ніж у 2018 році (218), з них по Юр’ївському району – 234 (210).
Розкриття кримінальних правопорушень за остаточними результатами досудового розслідування в м. Павлоград складає – 50,9%, в Юр'ївському районі – 63,4%. 
В цілому розкриття по Павлоградській місцевій прокуратурі складає – 56,8%.
У середньому по області розкриття становить 46,3%.
Розкриття кримінальних правопорушень по пред’явленим підозрам в Юр'ївському районі складає 63,7%. 
В цілому розкриття по Павлоградській місцевій прокуратурі складає – 57,9%.
У середньому по області розкриття становить 47,8%.

Протягом 2019 року слідчим відділом Юр’ївського  ВП до суду з обвинувальним актом направлено – 71 (минулого року – також 71) кримінальне провадження, у тому числі з угодами про примирення – 8 актів (минулого року – 1), з угодами про визнання винуватості – 6 актів (минулого року 7).

За 2019 рік у кримінальних провадженнях розслідуваних СВ Павлоградського ВП та направлених на розгляд до суду, встановлено збитків на загальну суму 82 тис грн.
З них відшкодовано збитків на суму 47 тис.грн.
Державі чи територіальній громаді кримінальними правопорушеннями, що закінчувалися СВ Юр’ївського ВП, заподіяно збитків на суму 23 тис. грн.
Переходячи до питання про структуру злочинності слід зазначити, що питому вагу становлять злочини проти власності. За звітній період до ЄРДР СВ Юр’ївського ВП внесені відомості про 153 кримінальним правопорушенням зазначеної категорії, з них 135 крадіжок, 15 шахрайств, 2 грабежів та 1 розбій. 
Із числа зареєстрованих кримінальних проваджень за 2019 рік, вчинених на території Юр’ївського району до суду скеровано 37 кримінальних проваджень за фактами крадіжок (у тому числі 1 крадіжка – з домоволодіння), 2 – за фактом грабежу, 1 – за фактом шахрайства. 

 Стосовно інших категорій злочинів показники наступні.

За фактами незаконного поводження із зброєю за 2019 рік СВ Юр’ївського ВП розпочато 7 кримінальних проваджень, за результатами досудового розслідування до суду скеровано 5 кримінальних проваджень вказаної категорії, 1 провадження перебувало в стадії досудового розслідування.
За фактами злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів у першому півріччі 2019 року СВ Юр’ївського ВП розпочато 13 кримінальних проваджень, за результатами розслідування яких до суду скеровано 9 обвинувальних актів. Проте, необхідно зазначити як недолік, що провадження за фактами збуту наркотичних речовин у звітному періоді не реєструвалися та до суду не скеровувалися.
На території Юр’ївського району у 2019 року не було скоєно жодного навмисного убивства. Проте до цього часу залишаються нерозкритими 7 умисних убивств минулих років.
За 2019 рік внесено відомості до ЄРДР за 1 фактом спричинення тяжкого тілесного ушкодження (без смерті потерпілого). Вказане провадження розслідувано та скеровано до суду.

Також як недолік у роботі слідчих органів Юр’ївського ВП необхідно відмітити відсутність позитивних напрацювань щодо розслідування злочинів на таких пріоритетних напрямках як бюджетна та земельна сфера, злочини у сфері корупції.
Так, загалом за процесуального керівництва Павлоградської місцевої прокуратури за 2019 рік до суду скеровано 13 кримінальних проваджень у сфері корупції, 12 проваджень у бюджетній сфері та 4 провадження у сфері земельних правовідносин.
Проте, жодного злочину із перерахованих категорій не розслідувано слідчим відділом Юр’ївського ВП.

Протягом 2019 Юр’ївським ВП зареєстровано 6 кримінальних проваджень про злочини у лісовій сфері, 1 з яких скеровано до суду, 2 – перебувають на стадії досудового розслідування, 3 провадження закрито у зв’язку з тим, що для складу кримінального правопорушення недостатньо суми заподіяної шкоди.

Необхідно відзначити той факт, що саме задля недопущення підвищення рівня злочинності, як із якісної, так і з кількісної сторони та з метою вирішення найбільш складних, важливих питань протидії злочинності, що потребують комплексного вирішення, проводяться координаційні наради керівників правоохоронних органів керівників правоохоронних органів м. Павлоград, Павлоградського, Юр’ївського, Петропавлівського районів та міст Першотравенська і Тернівки. 
З метою проведення вищезазначених координаційних нарад проводилося опрацювання та систематизація наявної інформації щодо стану злочинності у регіоні, визначення проблемних питань, які потребують вирішення, складання відповідних узагальнень. 
За результатами проведення координаційних нарад узгоджено спільні заходи, спрямовані на поліпшення взаємодії між правоохоронними органами міст та районів у боротьбі зі злочинністю. 
Крім того, Павлоградською місцевою прокуратурою протягом 6 місяців 2019 року створено 3 міжвідомчі робочі групи, а саме:
-	з питань протидії кримінальним правопорушенням, вчинених стосовно громадських активістів.
-	з питань попередження та виявлення протиправної діяльності посадових осіб причетних до організації корупційних схем та отримання винагороди за перемогу в конкретних торгах під час проведення публічних закупівель оборонного замовлення та централізованого постачання
-	з питань протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаними з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Організація нагляду за додержанням антикорупційного законодавства.
Павлоградською місцевою прокуратурою за 2019 рік скеровано до прокуратури Дніпропетровської області 52 матеріали щодо вчинення суб’єктами, що підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції» адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (з них – 11 матеріалів за фактами, виявленими на території Юр’ївського району). Всі матеріали, зібрані по Юр’ївському району, стосуються несвоєчасного подання депутатами сільських чи селищних рад своєї електронної декларації.

Із вказаної кількості матеріалів 43 - щодо несвоєчасного подання електронних декларацій, 8 - щодо неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, та 1 матеріал щодо декларування недостовірних відомостей.
З 52 направлених місцевою прокуратурою матеріалів Національною поліцією ГУНП в Дніпропетровській області складено 24 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. По іншим 28 матеріалам поліцією рішення прийняті про відсутність складу правопорушення.
Крім того, в порядку ст.250 КУпАП прокурорами місцевої прокуратури прийнято участь в розгляді судами загалом у 26 протоколах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, що скеровувались до судів за матеріалами Національної поліції ГУНП в Дніпропетровській області. За результатами розгляду 17 протоколів, осіб притягнуто до відповідальності з накладенням штрафів, 7 закрито за відсутністю складу правопорушення, 2 закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності.
Внесено 3 подання з метою усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Організація участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді

За участю прокурорів Павлоградської місцевої прокуратури судами першої інстанції розглянуто протягом  2019 року 1077 кримінальних проваджень, з них з ухваленням вироку – 891, з них на підставі угод – 158 (визнання винуватості - 84, про примирення – 74), з постановленням ухвал про звільнення від кримінальної відповідальності – 275, у розгляді питань, пов’язаних з виконанням вироків – 64.
До реальної міри покарання пов’язаної  із позбавленням волі засуджено  335 осіб, з них раніше судимих та  звільнених з місць позбавлення волі за «Законом Савченко» - 3; до покарання не пов’язаного із реальним позбавленням волі засуджено  -  473 особу.
Про корупційні правопорушення розглянуто 3 кримінальних провадження з постановленням  обвинувальних вироків.
У бюджетній сфер розглянуто 3 кримінальних проваджень, з яких з постановленням  обвинувального вироку – 1, ухвалами про звільнення від кримінальної відповідальності – 2.
Юр’ївським районним судом за участю прокурорів павлоградської місцевої прокуратури розглянуто 71 кримінальне провадження стосовно 82 осіб, з яких з винесенням вироку розглянуто  43 справи, засуджено до реальної міри покарання  37  осіб ( позбавлення волі, арешт, громадські роботи, штраф).

Організація представництва інтересів держави в суді

У 2019 році Павлоградською місцевою прокуратурою з метою вжиття заходів представницького характеру поза межами  кримінального судочинства опрацьовано матеріали  кримінальних проваджень та відповідні судові рішення за результатами їх розгляду.
Встановлено, що вироком Юр’ївського районного суду від 16.05.2018 у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 246 громадянина Б. визнано винним                     у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.
Вироком встановлено, що 16 листопада 2017 року, Б.  в період часу з 09:30 год. по 16:30 год., керуючись умислом, спрямованим на незаконну порубку дерев, з корисливого мотиву, не маючи на те спеціального дозволу (лісорубного квитка, ордеру), діючи у порушення ст. 69 Лісового Кодексу України, ст.12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прибув на ділянку місцевості полезахисне лісове насадження, розташоване на землях Новоіванівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області, де умисно спилив чотири дерева породи ясень та одне дерево породи акація, чим заподіяв істотну шкоду інтересам держави у сфері охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 12339,53 грн.
20.06.2019 керівником Павлоградської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Юр’ївської районної державної адміністрації   пред’явлено позов до Б. щодо стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушення. 
16.09.2019 позов задоволено у повному обсязі.

Окрім того, рішенням господарського суду Дніпропетровської області  у липні 2019 року задоволено позовну заяву у справі за позовом Павлоградської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Дніпропетровської обласної державної адміністрації до товариства з обмеженою відповідальністю та Юр’ївської районної державної адміністрації про визнання незаконним та скасування розпорядження райдержадміністрації, визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок водного фонду та повернення їх державі.
Так, у липні 2017 року  Юр’ївською районною державною адміністрацією винесено розпорядження, на підставі якого товариству з обмеженою відповідальністю надано в оренду дві земельні ділянки водного фонду площами майже 53 та 19 га на території Юр’ївського району для рибогосподарських потреб.
Прокуратурою встановлено, що вказане розпорядження винесено з порушенням вимог законодавства. Як наслідок, земельні ділянки загальною вартістю понад 8 млн грн використовуються підприємством незаконно, без належної правової підстави та за  результами судового розгляду розпорядження визнано судом незаконним, а земельні ділянки такими, що підлягають поверненню державі.

Організація діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей
Упродовж 2019 року Павлоградською місцевою прокуратурою направлено до суду 24 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, в тому числі 2 з угодою про примирення та 2 - з клопотанням про застосування заходів виховного характеру.
Протягом 2019 року процесуальними керівниками підтримано публічне обвинувачення з винесенням судових рішень у 17 кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх.
Обвинувальні акти відносно неповнолітніх судами не повертались, виправдувальні вироки відносно неповнолітніх судами не ухвалювались.
За 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року відмічається зменшення рівня дитячої злочинності на Юр’ївського району з 3 до 2 (з урахуванням правопорушень минулих звітних періодів). 
В порядку здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи  неповнолітніх внесено 10 вказівок, у тому числі 1 вказівка з питань застосування до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 3 службові особи.
У звітному періоді заявлено 6 позовів в сфері захисту прав і свобод дітей на загальну суму 314,4 тис.грн, з них 3 позови про визнання недійсними закупівель товарів і послуг для дитячих та освітніх потреб, 2 – в сфері охорони дитинства під час використання бюджетних коштів, 1 – щодо зобов’язання зареєструвати право власності земельні ділянки навчальних закладів.
За результатами представницької діяльності у сфері охорони дитинства до ЄРДР внесено відомості про 6 кримінальних правопорушень. 
Загалом, упродовж 12 місяців 2019 року судами розглянуто 5 позовів в сфері охорони дитинства на загальну суму 41,836 тис. грн. З розглянутих судами позовів, в тому числі минулих років, виконано на суму 35 тис. грн.
Наразі зазначені позови перебувають на розгляді.
Також на розгляді в судах перебувають ще 5 позовів за минулі роки.

Організація прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
За результатами перевірок у піднаглядних установах протягом 12 місяців 2019 року внесено 50 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 44 посадові особи, скасовано 1 акт (протягом 12 місяців 2018 року – 46 документів реагування, 46 притягнутих, 0 актів), у тому числі:
–	у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах – 19 вказівок, 9 притягнутих (протягом 12 місяців 2018 року – 28 вказівок, 14 притягнутих);
–	у сфері нагляду за додержанням законів при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян – 14 вказівок, 2 притягнутих, 1 скасований акт (протягом 12 місяців 2018 року – 10 вказівок, 8 притягнутих);
–	у сфері нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення – 17 вказівок, 33 притягнутих (протягом 12 місяців 2018 року – 8 вказівок, 24 притягнутих).


ПІДСУМКИ.
Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що діяльність Павлоградської місцевої прокуратури за 2019 рік сприяла зміцненню законності та правопорядку, належному захисту інтересів держави та громадян як у цілому по Західно-Донбаському регіону, так і зокрема на території м. Павлограда.
Хоча, звичайно, проблеми є на кожному з перерахованих напрямків діяльності, прокуратура продовжує вживати усіх вичерпних заходів щодо їх подолання.



Заступник голови районної ради			Т. П. БІЛОВОЛ


