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Про інформацію керівника Чернігівської
місцевої прокуратури про результати діяльності
на території Куликівського району
Заслухавши інформацію керівника Чернігівської місцевої прокуратури
Розинки С.О. про результати діяльності на території Куликівського району,
відповідно до статті 6 Закону України «Про прокуратуру», керуючись пунктом
36 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада вирішила:
інформацію керівника Чернігівської місцевої прокуратури Розинки С.О.
взяти до відома (додається).

Голова районної ради
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10 квітня 2017 року
Упродовж 3 місяців 2017 року зусилля органів прокуратури
спрямовувались на своєчасне попередження, виявлення та усунення порушень
законодавства, реальне поновлення порушених прав, установлення винних осіб
та притягнення їх до відповідальності.
За 3 місяці 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року,
зменшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень (у 2017 році
зареєстровано 101 кримінальне провадження, а за 3 місяці 2016 року –
135 кримінальних проваджень).
Значно зменшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень,
вчинених неповнолітніми або за їх участю (за 3 місяці 2017 року
неповнолітніми вчинено 1 кримінальне правопорушення, в той час, як за
аналогічний період минулого року неповнолітніми вчинено 3 кримінальні
правопорушення).
Впродовж 3 місяців 2017 року СВ Куликівського ВП ЧВП ГУ НП в
Чернігівській області зареєстровано 13 особливо тяжких злочинів (у 2016 році 14).
Більше половини від облікованих злочинів становлять злочини проти
власності (за 3 місяці 2017 року зареєстровано 46 кримінальних проваджень,
проти 80 кримінальних проваджень, зареєстрованих впродовж І кварталу
2016 року), з яких 41 (2016 рік - 70) - крадіжки.
Умисних вбивств у 2017 році обліковано не було (за 3 місяці
2016 року - 2).
На подолання зазначених негативних тенденцій зосереджено
першочергову увагу шляхом координації діяльності всіх правоохоронних
органів району.
Зокрема, проблемні питання взаємодії правоохоронних органів з
протидії кримінальними правопорушеннями обговорено на координаційній
нараді керівників правоохоронних органів 15.03.2017.
Прийнято низку додаткових системних узгоджених заходів до зміцнення
правопорядку, профілактики та протидії злочинності, зокрема, в Куликівському
районі.
В провадженні СВ Куликівського ВП ЧВП ГУ НП в Чернігівській
області перебувало 313 кримінальних проваджень (з урахуванням
кримінальних проваджень минулих років), з яких у 29 кримінальних
провадженнях прийнято рішення про їх закриття, до суду направлено
18 обвинувальних актів.

Ефективним інструментом захисту інтересів громадян та держави є
застосування представницьких повноважень.
За 3 місяці 2017 року Чернігівською місцевою прокуратури з метою
захисту інтересів держави та громадян на території Куликівського району
заявлено 6 позовних заяв, з них: 3 про визнання недійсним договору оренди
землі у зв’язку із не проведенням нормативно-грошової оцінки загальною
площею земель 86,5348 га та 3 - про визнання спадщини відумерлою загальною
площею 11,76 га на загальну суму 155 394 (тис грн.), які на даний час
перебувають на розгляді.
Завдяки представницькій діяльності прокуратури, у поточному році до
бюджету надійшло 103 тис. грн. з ПП «Глінком» в рахунок відшкодування
збитків, заподіяних внаслідок використання земельної ділянки, яка знаходилась
під належними підприємству об’єктами нерухомості, без правовстановлюючих
документів.
Зміни до основного Закону України та нового Закону України «Про
прокуратуру» не передбачають повноважень прокурора здійснювати наглядову
діяльність за додержанням та застосуванням законів, у тому числі й Закону
України «Про звернення громадян».
Разом з тим, такі звернення продовжують надходити до органів
прокуратури . Як наслідок, упродовж трьох місяців 2017 року до Куликівського
відділу місцевої прокуратури надійшло 17 звернень громадян, з них скеровано
за належністю 11 звернень.
Більшість звернень, які надходять до відділу місцевої прокуратури
стосуються питань нагляду за додержанням та застосуванням законів органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх службовими та
посадовими особами, які перенаправлялись до інших відомств для вирішення їх
по суті.
Крім того, керівництвом місцевої прокуратури упродовж 2017 року
здійснювався особистий прийом громадян у населених пунктах Куликівського
району, зокрема, с. Горбів та с. Вересоч.
Ефективна діяльність правоохоронних органів неможлива без взаємодії з
органами влади та місцевого самоврядування, адже саме ними розробляються
місцеві програми профілактики та протидії злочинності.
Практика свідчить, що лише спільними зусиллями ми зможемо подолати
ці негативні явища.
Наголошую, що органи прокуратури й надалі відкриті до діалогу та
співпраці в межах визначених Конституцією, законами України, на засадах
законності, справедливості, неупередженості та політичної нейтральності.
Дякую за увагу.

