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Інформація заступника прокурора м. Кіровограда Салюка С.М. на тему: 
,,Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 

прокуратури м. Кіровограда у 2013 році” 
 

Виконуючи функції, покладені на органи прокуратури статтею 121 
Конституції України та статтею 9 Перехідних положень, прокуратурою                  
м. Кіровограда упродовж 2013 року вживалися організаційно–практичні 
заходи щодо реального усунення порушень закону, поновлення прав громадян 
та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої законом 
відповідальності, забезпечення відшкодування заподіяної шкоди. 

Прокуратурою міста виконано значний обсяг роботи, спрямованої на 
утвердження правопорядку в місті. Вжиті заходи та підвищення рівня 
взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними та 
контролюючими органами загалом позитивно вплинули на стан законності та 
правопорядку. 
 

1. Стан законності у боротьбі зі злочинністю та корупцією 
 

Питання боротьби зі злочинністю та корупцією у 2013 році двічі 
розглядалося на координаційних нарадах за участю керівників 
правоохоронних органів, за результатами проведення яких розроблено 
комплекс спільних заходів з метою запобігання злочинності та окремим її 
проявам. Як наслідок, рівень злочинності на території м. Кіровограда вцілому 
зменшився на 18,2% (при середньообласному показнику - 8,7%), у тому числі 
зменшено скоєння кількості тяжких та особливо тяжких злочинів на 26,2%. 

Так, нижчим від середньообласного показника є відсоток скоєння 
злочинів проти життя та здоров’я особи – 12,9% проти 16,8%, злочинів проти 
статевої свободи 0,2% проти 0,7%, вчинених неповнолітніми 2,7% проти 
4,8%, у стані алкогольного сп’яніння 10,4% проти 16%, раніше судимими 
33,7% проти 34,2%. З позитивного боку можна відмітити роботу щодо 
профілактики розбійних нападів (-26,3%), грабежів (-2,9%), умисних вбивств 
(-60%), зґвалтувань (-33%), хуліганств (-88,7%). 

У той же час, досить нестабільною залишається ситуація щодо 
попередження таких видів злочинів як крадіжка майна усіх форм власності та 
шахрайство. Незважаючи на зменшення рівня злочинності вцілому відсоток 
розкриття майже усіх видів злочинів є нижчим, ніж середньообласний (40% 
проти 48,6%). Однак, в порівнянні з попереднім звітним періодом розкрито 
на 29,3% більше злочинів минулих років. 
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У 2013 році слідчим відділом Кіровоградського МВ УМВС України в 

області (із урахуванням Кіровського та Ленінського відділів міліції до їх 
ліквідації 04.06.2013) здійснювалося досудове розслідування у 14481 
кримінальному провадженні, з яких наразі розслідувано 10959 (75,7%), до 
суду направлено 784 обвинувальні акти, залишок проваджень на кінець року 
становив 2487 (17,2%). 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності залишається боротьба з 
корупцією. У 2013 році розслідувано та скеровано до суду 1 кримінальне 
провадження з ознаками корупції, складено 5 адміністративних протоколів (1 
за ст. 1724 КУпАП - порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності, 3 за ст. 1726 КУпАП - порушення вимог 
фінансового контролю, 1 за ст. 1727 КУпАП - порушення вимог щодо 
повідомлення про конфлікт інтересів), за результатами судового розгляду до 
адміністративної відповідальності притягнуто 4 осіб. 
 

2. Захист прав і свобод дітей 
 

У 2013 році в сфері захисту прав і свобод дітей прокуратурою міста 
розпочато досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях (3 
скеровані до суду), внесено 40 актів реагування, за результатами розгляду 
яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 посадових осіб, у т.ч. 
1 – органів контролю, відшкодовано 213 тис. грн., у т. ч. 23 тис. грн. до 
бюджету, поновлено права понад 4 тис. дітей. 

Своєчасно вжиті заходи координаційного характеру сприяли 
стабілізації криміногенної ситуації серед молоді та підлітків в місті. 
 

3. Стан додержання законів щодо захисту прав та свобод громадян та 
інтересів держави 

 
За результатами здійснення нагляду за додержанням і застосуванням 

законів прокуратурою міста у 2013 році розпочато 33 кримінальні 
провадження (18 скеровано до суду), внесено 199 документів реагування, за 
прокурорського втручання притягнуто до відповідальності 130 посадових 
осіб, з яких 54 - в органах контролю, відшкодовано 68,5 млн. грн., в т.ч. до 
бюджету – 1,6 млн. грн. 

Діяльність органів прокуратури на вказаному напрямку починаючи з        
1 грудня 2012 року здійснюється з огляду на вступ в законну силу змін до 
Закону України “Про прокуратуру” з урахуванням стану законності та через 
надання відповідної оцінки роботи органів місцевого самоврядування, 
державного контролю. 

За прокурорського реагування відшкодовано 1,5 млн. грн. у сфері 
комунальної власності (до бюджету) та 58 млн. грн. – у сфері паливно-
енергетичного комплексу. 
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Органи прокуратури міста не стояли осторонь проблем громадян – з 

метою захисту їх законного права на отримання своєчасного заробітку 
розпочато 2 кримінальні провадження. За прокурорського втручання 
виплачено понад 3,8 млн. грн. заборгованої заробітної плати та вцілому 
зменшено рівень такої заборгованості. 

Не залишено поза увагою і питання пенсійного забезпечення. 
Безпосередньо за прокурорського втручання відшкодовано понад 4,7 млн. 
грн. заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування. 

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

Перевірками в сфері охорони здоров’я виявлено численні порушення 
гарантованих Конституцією України прав громадян на належне медичне 
обслуговування та неефективної реалізації органами влади своїх 
повноважень у цій сфері. 

У сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних 
правовідносин розпочато 2 кримінальні провадження, із вжиттям заходів 
розглянуто 14 подань, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 
посадовців, у т.ч. 4 – працівників органів контролю. 
 

4. Представництво інтересів громадян та держави в судах 
 

З метою захисту інтересів громадян та держави у 2013 році 
прокуратурою міста вжито низку заходів представницького характеру. Так, 
пред’явлено до суду позовів на суму 34 млн. грн. (майже всі на захист 
державних інтересів), з яких з питань земельних відносин - на 28 млн. грн. 
Судами задоволено 109 позовів на суму 7,6 млн. грн. 

Заборгованість до Пенсійного фонду України та активний податковий 
борг повністю охоплено позовною роботою органів державного контролю та 
прокуратури міста. 
 

Реально виконано судових рішень у справах за своїми позовами на суму 
11,7 млн. грн., у т.ч. 11,4 млн. грн. – до бюджету. 

Активізовано роботу щодо здійснення наглядової діяльності з питань 
виконання рішень судів. Зокрема, винесено 10 постанов про проведення 
перевірок, за результатами яких зареєстровано 2 кримінальні провадження, 
розглянуто із вжиттям заходів 4 подання, притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності 3 особи. 
 
 
 
Заступник прокурора м. Кіровограда       С.Салюк 


