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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

Н.М. Халімон
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Упродовж
8 місяців 2017 року зусилля місцевої прокуратури
спрямовувались на своєчасне попередження, виявлення та усунення порушень
законодавства, реальне поновлення порушених прав, установлення винних осіб
та притягнення їх до відповідальності.
Проблемні питання взаємодії правоохоронних органів з протидії
кримінальним правопорушенням обговорено на координаційних нарадах
керівників правоохоронних органів 15.03.2017 та 14.07.2017.
Прийнято низку додаткових системних узгоджених заходів по
зміцненню правопорядку, профілактиці та протидії злочинності, зокрема, в
Куликівському районі.
Завдяки реалізації комплексу зазначених системних заходів досягнуто
певних позитивних результатів.
На території Куликівського району криміногенна ситуація у поточному
році характеризується зниженням рівня злочинності.
За 8 місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року
зменшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень ( у 2017 році
зареєстровано 281кримінальне правопорушення, за аналогічний період 2016
року – 296 правопорушень).
З облікованих кримінальних правопорушень значну частину становлять
злочини проти власності (у 2017 році зареєстровано 136 кримінальних
правопорушень, за аналогічний період минулого року – 173 кримінальні
правопорушення), з яких крадіжок за 8 місяців поточного року зареєстровано –
128, впродовж аналогічного періоду минулого року - 155.
Спостерігається зменшення кількості шахрайств вчинених на території
Куликівського району (у 2016 році зареєстровано – 7 кримінальних
правопорушень, у 2017 році - 3).
Значно зменшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень,
вчинених неповнолітніми або за їх участю (за 8 місяців 2017 року вчинено
3 кримінальних правопорушення проти 7 за аналогічний період 2016 року).
Зменшилась кількість умисних вбивства на території району.
У 2017 році обліковано 1 кримінальне правопорушення (замах на
вбивство), проти 2 за аналогічний період 2016 року.
Суспільного резонансу набув замах на вбивство, здійснений в
с. Авдіївка. На даний час зловмиснику повідомлено про підозру та застосовано

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування
триває.
За 8 місяців 2017 року Куликівським відділом місцевої прокуратури до
суду направлено 51 обвинувальний акт, підтримано державне обвинувачення
у 87 кримінальних провадженнях, оскаржено 4 рішення судів першої інстанції,
на даний час задоволено 2 апеляційні скарги прокурора.
Не завжди державні обвинувачі погоджувались з ухваленими
рішеннями.
Апеляційним судом області за скаргою прокурора скасовано вирок суду
першої інстанції стосовно місцевого мешканця за фактом незаконного
заволодіння транспортним засобом та крадіжки акумуляторної батареї (ч.2
ст. 289, ч.3 ст. 185 КК України).
Колегією суддів апеляційного суду ухвалено вирок, яким зловмисника
визнано винним у інкримінованому кримінальному правопорушенні та
призначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.
Куликівським відділом Чернігівської місцевої прокуратури перевірено
23 оперативно-розшукові справи, скасовано 3 постанови про заведення ОРС та
2 про закриття ОРС, внесено 2 документи реагування, до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 2 посадові особи.
Ефективним інструментом захисту інтересів громадян та держави є
застосування представницьких повноважень.
За 8 місяців 2017 року Чернігівською місцевою прокуратури з метою
захисту інтересів держави на території Куликівського району заявлено
7 позовів, на суму 1 240 тис. грн., із них задоволено 6 позовів, сума задоволених
позовів становить 400 000 грн.
Куликівським відділом Чернігівської місцевої прокуратури значна увага
приділяється розгляду звернень.
Так, упродовж 8 місяців 2017 року надійшло 47 звернень громадян, з
них скеровано за належністю 28 звернень.
Більшість звернень стосуються питань додержання та застосування
законів органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх
службовими та посадовими особами, які перенаправлялись до інших відомств
для вирішення їх по суті.
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.

