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Доповідь заступника прокурора м. Кіровограда Салюка С.М. на тему: 

“Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 
органів прокуратури в м. Кіровограді у І півріччі 2013 року” 

 
 

Упродовж поточного року прокуратурою міста вживалися організаційні 
та практичні заходи, спрямовані на координацію діяльності правоохоронних 
органів та підвищення ефективності їх роботи по боротьбі зі злочинністю, 
забезпечення законності і правопорядку в місті, додержання конституційних 
прав і свобод громадян та захисту інтересів держави. 

Зокрема, намітилися позитивні зрушення щодо діяльності прокуратури 
міста із захисту конституційних прав і свобод громадян, зменшилася 
заборгованість по заробітній платі, запроваджено комплексний підхід до 
захисту прав і свобод дітей. 

Проведена робота у сфері нагляду за додержанням і застосуванням 
законів призвела до позитивних результатів на пріоритетних напрямках 
діяльності. Так, у квітні проведено 2 міжвідомчі наради з питань захисту 
конституційних засад підприємницької діяльності та стану законності у сфері 
оплати праці, на яких обговорено основні проблемні питання та шляхи їх 
вирішення. Як наслідок, заборгованість по заробітній платі зменшилася з 9,2 
млн. грн. на початок року до 7,6 млн. грн. станом на 1 червня, у тому числі на 
300 тис. грн. зменшився борг підприємств-банкрутів. У вказаній сфері 
суспільних відносин за прокурорського втручання розпочато 1 кримінальне 
провадження, яке наразі розслідувано та скеровано до суду, до 
відповідальності притягнуто 5 посадовців органів контролю, відшкодовано 
1,7 млн. грн. У той же час, приділено увагу проблемі збільшення 
заборгованості зі сплати ЄСВ з 10,8 млн. грн. на початок року до 12,7 млн. 
грн. на кінець півріччя. За результатами прокурорських перевірок у вказаній 
сфері до дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 посадовців органів 
контролю, відшкодовано 2,4 млн. грн. 

За прокурорського реагування на користь дітей відшкодовано 181 тис. 
грн., до дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 посадовців органів 
контролю, розпочато 3 кримінальні провадження. 

На захист прав інвалідів розпочато одне кримінальне провадження зі 
встановленими збитками понад 600 тис. грн., яке наразі розслідувано та 
скеровано до суду. 

За документами прокурорського реагування безпосередньо до бюджету 
відшкодовано 1,5 млн. грн. та 53 млн. грн. – у сфері паливно-енергетичного 
комплексу. 
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характеру позитивно вплинули на ефективність позовної діяльності. 
Охоплено заходами цивільно-правового характеру питання заборгованості до 
Пенсійного фонду України. 

За актами прокурорського реагування попереджено незаконне надання 
1211 га земель, ще 175 га земель реально повернуто за поданнями прокурора. 

Спрямовуються зусилля на дотримання законів у діяльності органів 
державного контролю. Переважна більшість притягнутих (70 %) за 
прокурорського реагування посадовців – у контролюючих органах. 

Приділялась особлива увага додержанню законів у сферах охорони та 
використання водних ресурсів, поводження з відходами. За прокурорського 
реагування зареєстровано 1 кримінальне провадження, 3 посадові особи 
органів державного контролю притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності, до бюджету відшкодовано 48 тис. грн. 

Органами прокуратури м. Кіровограда складено та направлено на 
розгляд до суду 4 протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, 
3 з яких розглянуто, винні особи притягнуті до адміністративної 
відповідальності. Розслідувано та скеровано до суду 1 кримінальне 
провадження з ознаками корупції. 

Крім того, вжиті заходи координаційного характеру з метою належного 
функціонування правоохоронних органів з урахуванням вимог оновленого 
кримінального процесу призвели до зменшення упродовж І півріччя 
зареєстрованих злочинів на території міста. 

Водночас, не зважаючи на позитивні зрушення практична робота у             
ІІ півріччі буде організована з урахуванням наявних проблемних питань, 
недоліків і прорахунків, які не дозволяють у повній мірі забезпечити 
ефективну реалізацію наданих повноважень та належне виконання 
передбачених законом функцій. 
 

Свій виступ я намагався побудувати не лише на доведенні до Вашого 
відома статистичних даних, а на конкретних прикладах результатів 
прокурорської діяльності у різних сферах суспільних відносин із 
урахуванням її пріоритетних напрямів і завдань. Тож дякую за увагу. 
 
 
 
 
Заступник прокурора м. Кіровограда             С. Салюк 
 
 
 


