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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури 

на території м. Кропивницький за підсумками 2017 року 

 

 

Кіровоградською місцевою прокуратурою спільно з правоохоронними 

органами міста упродовж 2017 року здійснено низку організаційних та 

практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики та  

посилення боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку у 

місті, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб 

до відповідальності, забезпечення відшкодування завданих збитків.  

Завдяки їх практичній реалізації упродовж  2017 року спостерігається 

позитивна динаміка до спаду загального рівня злочинності на території міста (-

17%), у т.ч. зменшено кількість тяжких злочинів (11%),  а за окремими видами 

злочинів  (спричинення тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що 

спричинили смерть потерпілого,  розбій, грабіж, крадіжки, незаконне 

заволодіння транспортними засобами) маємо наявне  їх зменшення. 

Проте, працювати є ще над чим. Як свідчить проведений аналіз стану 

злочинності  правоохоронними органами міста  недостатньо уваги приділено 

профілактиці злочинності серед дітей та у молодіжному середовищі, скоєння 

злочинів особами, раніше судимими, у громадських місцях та  місцях великого 

скупчення людей. 
Досить низькою є питома вага встановлених осіб у  загальнокримінальних 

злочинах (34,8%). 

Так, при вивчені динаміки скоєння злочинів, вчинених на території                                    

м. Кропивницький  встановлено, що упродовж 2017 року у порівнянні з 2016 

роком спостерігається тенденція до зменшення   рівня  злочинності на 17%.  

Зокрема, протягом  2017 року на території міста зареєстровано 4613  злочинів 

(без урахування знятих з обліку, у т.ч. закритих) проти 5558 за 2016 рік.  

Зменшено скоєння тяжких злочинів (-11%), злочинів середньої тяжкості (-

9,8%), невеликої тяжкості (-30,6%), проте на 10,6% зросла кількість скоєних 

особливо тяжких  злочинів у м. Кропивницький(за рахунок умисних вбивств, 

кількість яких збільшено на 2, 2016 -12,2017 -14). 

Детальніше по окремих видах злочинів та їх динаміці. 

За структурою  злочинності більшість злочинів, що скоєно на території 

міста, як і упродовж останніх років, є злочини проти власності, які  складають 

77,2% від загальної кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень. 

Збільшення по окремим категоріям цих злочинів у місті не спостерігається, 

а по деяким з них наявне  значне їх зменшення: грабежі (– 37,9%) у кількісному 

зменшено з 435 до 270, розбійні напади(-13,9%)зменшено з  36 до 31, крадіжки(-

13,7%), зареєстровано 2906 злочинів проти 3369 у 2016, шахрайство (-

6,5%)зменшено з 432 до 404 злочинів. 

Проте, потребує покращення рівень розкриття цих злочинів: грабежів 

розкрито 34,8%, розбійних нападів  71%, крадіжок  27,6%, шахрайств 58,9%. 

Проблема зазначеної кількості злочинів проти власності, пов’язана із 

напруженим соціальним становищем у державі та регіоні (незайнятість, 
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малозабезпеченість та відсутність доходів), що в свою чергу створює умови для 

вчинення кримінальних правопорушень для задоволення життєвих потреб. 

Проаналізувавши  ці злочини за   предметом  посягання злочинців 

встановлено, що більшість злочинів, як і у минулих роках,  направлена на 

заволодіння мобільними телефонами, гаманцями та грошовими коштами, 

виробами з металу, у тому числі  кабельно-провідникова продукція, ювелірні 

вироби,  а також продукти харчування ( з магазинів, комор, сараїв). 

Правоохоронними органами не достатньо уваги приділено пунктам 

прийому металобрухту, вільна діяльність яких також сприяє вчиненню майнових 

злочинів. 

Питома вага  злочинів проти життя та здоров’я особискладає 5,5% від усіх 

зареєстрованих злочинів. 

В поточному році на території міста на 16,7% збільшено  кількість умисних 

вбивств, у кількісному показнику кількість цих злочинів зросла з 12 до 14. Усі ці 

злочини розкрито. 

Проте на 26,3 % зменшено   кількість злочинів, пов’язаних з спричиненням 

тяжких тілесних ушкоджень потерпілим(у кількісному показнику 4 проти 16 у 

2016 році), у тому числі на 40% зменшено кількість таких злочинів,  що 

спричинило   смерть потерпілих (2016 -5, 2017  - 3).  

Вивчаючи причини скоєння указаних розкритих злочинів встановлено, що 

більшість з них скоєно на побутовому грунті, під час розпиття алкогольних 

напоїв, особами, що зловживали алкогольними напоями, вели асоціальний 

спосіб життя. 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту складають 2,2% 

від усіх зареєстрованих злочинів. 

Відмічається зменшення  на 30% у м. Кропивницький   (у кількісному 

показнику з 60 до 42) скоєння таких злочинів, як незаконне заволодіння 

транспортними засобами. Відсоток розкриття їх  досить низький та складає 

21,4% . 

Ще однією проблемою, якій з боку прокуратури приділяється велика увага   

наркоманія та пов’язані з наркотичними речовинами злочини. 

Внаслідок скоординованих заходів по боротьбі зі злочинністю, 

розроблених на затверджених рішеннями  спільних координаційних нарад 

керівників правоохоронних органів міста, що відбулися у 2017 році за ініціативи  

керівництва місцевої прокуратури,  упродовж  2017 року активізовано роботу 

щодо виявлення наркозлочинів, особливу увагу при цьому звернуто на 

виявлення фактів збуту наркотичних засобів. 

Як результат,  у 2017 році виявлено 181наркозлочин проти 127 у 2016 році 

(+42,5%), з яких 51 за фактом збуту наркотичних речовин, або на  240%  більше, 

ніж у минулому році  (2016 -15).  

Кількість злочинів проти громадської безпеки залишається на рівні 

минулого року. Основну їх частку (96,6%) становлять кримінальні 

правопорушення, пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю (ст. 263 КК 

України), кількість яких не змінилася у порівнянні з минулим роком  (19 

злочинів). 
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На 100% зросла кількість виявлених злочинів, пов’язаних з отриманням 

неправомірної вигоди (з 2 до 4). 

 

За структурою кримінальних правопорушень 

Суттєвою проблемою залишається криміногенна обстановка серед дітей. 

Питома вага вчинених неповнолітніми  особами або за їх участю 

кримінальних правопорушень  у м. Кропивницький є 3,7% від усіх 

зареєстрованих злочинів (скоєно 56 злочинів проти 54 у минулому році). 

Велике занепокоєння викликає те, що неповнолітніми, як правило, скоєно 

тяжкі корисливі та корисливо – насильницькі злочини та навіть маємо 1 факт 

вчинення особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи– умисного 

вбивства. 

Із загальної кількості підлітків, які скоїли в поточному році злочини, 17 – 

ніде не навчаються та не працюють, що вказує на проблематику із зайнятістю 

такої категорії дітей змістовним дозвіллям, належним вихованням в сім’ях тощо. 

Разом з цим, спостерігається зниження кількості правопорушень, скоєних 

особами у стані алкогольного сп’яніння (-39,4%), та питома вага цих злочинів 

складає  1,3%. 

Зросла на 19,3% кількість кримінальних правопорушень, скоєних у групі, 

за попередньою змовою (136 злочинів проти 114 у минулому році).  

Із загальної кількості розкритих злочинів 453 вчинено особами, які раніше 

їх вчиняли (29,4% від усіх розкритих злочинів), з яких 342 особами, у яких 

судимість не знята і не погашена. 

Незважаючи на зменшення  скоєних злочинів у громадських та публічних 

місцях (- 17%, у кількісному з 822 до 718), їх кількість  ще досить значна. 

З огляду на викладене, облаштування міста камерами зовнішнього 

спостереження є необхідним як для запобігання злочинам так і з метою їх 

розкриття по гарячих слідах, а тому робота на цьому напрямку повинна тривати. 

 

Стан досудового розслідування: 

У провадженні територіальних відділів поліції, що перебувають під 

юрисдикцією Кіровоградської місцевої прокуратури  перебувало 26150 (2016 – 

26509)  кримінальних проваджень, з яких у 13859 (2016 – 15865) досудове 

розслідування завершено (52,9%, 2016 – 62,4%), з яких: 

-до суду  направлено 974 проваджень (2016 – 966), або 3,7% від усіх, що 

перебували у провадженні та 7 % від закінчених, з яких  з обвинувальним актом 

949 (2016 -722), що становить 3,6% від тих, які перебували у провадженні,  

клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру - 8, 

клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності – 16. 

- Закрито 12885 кримінальних проваджень, що складає 49,2% від усіх що 

перебували у провадженні та 92,9% від закінчених. 

У залишку відділів поліції залишається  10750 (2016 – 8293) кримінальних 

провадження, що становить у відсотковому показнику  41,1% (2016 – 32%). 

Судами у 2017 році повернуто прокурору 21 обвинувальний акт. Як 

засвідчив аналіз у 18 випадках причинами повернення обвинувальних актів була 

неявка обвинувачених до суду.  



4 
 

У 2017 році вступило в силу 8 виправдувальних вироків. 

Потребує покращення робота з відшкодування збитків, завданих фізичним 

та юридичним особам скоєними злочинами.  На кінець звітного періоду 2017 

року невідшкодованими залишалося близько 80%. 

Здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що проводять 

досудове розслідування у 2017 році Кіровоградською місцевою прокуратурою 

виявлено та постановлено на облік 4 кримінальних правопорушень, укритих 

органами поліції  від обліку, шляхом невнесення відомостей про них до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Скасовано 140 незаконних постанов про 

закриття кримінальних проваджень, у 850 провадженнях надано письмові 

вказівки. 

Корупція   

Щодо стану виявлення правопорушень, пов’язаних із корупцією, 

притягнення винних осіб до відповідальності, усунення причин та умов, що їм 

сприяли протягом 2017 року та поточного періоду 2018 року встановлено 

наступне. 

Упродовж 2017 року Кіровоградською місцевою прокуратурою в порядку 

ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 19 подань, за 

результатами розгляду яких, 19 розглянуто із вжиттям заходів, посадові особи до 

дисциплінарної відповідальності не притягалися. 

На виконання вжиття  заходів щодо скасування актів, рішень, виданих з 

порушенням вимог антикорупційного законодавства, повідомляю, що 

Кіровоградською місцевою прокуратурою скеровано  до суду скеровано 7 

позовних заяв.  За результатами розгляду 4 позовні заяви задоволені в повному 

обсязі, 3 перебувають на розгляді. 

Щодо забезпечення прокурорами належного розгляду судами справ про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за протоколами інших 

спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції повідомляю, що 

Кіровоградською місцевою прокуратурою забезпечено участь у 14 протоколах 

про вчинення адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією 

передбачених ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, ч. 1, ч. 2 ст. 172-6 КУпАП. За результатами 

розгляду в 12 – провадження закрито,  2 - задоволено та  винних осіб притягнуто 

до адміністративної відповідальності. 

Окрім цього, місцевою прокуратурою забезпечено участь в  12 протоколах,  

складених за матеріалами Кіровоградської місцевої прокуратури про вчинення 

адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією передбачених ч. 1, 2 

ст.172-7 КУпАП, ч. 1, ч. 2 ст. 172-6 КУпАП. За результатами яких 8 протоколів 

задоволено на винних накладено адміністративне стягнення, 4 провадження 

закрито. 

  

Представництво 

Реалізовуючи функцію представництва інтересів громадянина або держави 

в суді місцевою прокуратурою до суду скеровано 38 позовних заяв на загальну 

суму 8 337 тис. грн.. 
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Вказані позови заявлено у наступних сферах: 

- у бюджетній сфері 13 позовних заяв на суму 1 675 тис. грн.  

- з питань державної та комунальної власності 6 позовних заяв на суму 3 

705 тис. грн. 

- з питань охорони навколишнього природного середовища 1 позовна заява 

на суму 405 тис. грн. 

- про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями 

2 позовних заяв на суму 259 тис. грн.  

- з питань земельних відносин 15 позовних заяв на суму 2 229 тис. грн. 

Протягом 2017 року судами, з урахуванням позовів минулих років, 

задоволено 28 позовів на загальну суму 9 283 тис. грн.. 

Загалом за 2017 рік реальному виконанню підлягало 13 174 тис. грн. 

постановлених судами за позовами прокурора. Реально виконано рішень судів 

на загальну суму 3 224 тис. грн., повернуто 59 га земель державної та 

комунальної власності. Крім того, місцевою прокуратурою внесено 11 скарг у 

порядку відомчого контролю, які розглянуто та задоволено. 
  

 По пріоритетним напрямам, протягом 2017 року у бюджетній сфері 

у 4 кримінальних провадженнях скеровано  до суду обвинувальні акти. У трьох 

з них заявлені позови. До суду скеровано 6 обвинувальних актів у кримінальних 

провадженнях з ознаками корупції, які на даний час перебувають на розгляді. 

Упродовж 2017 року до прокуратури  надійшло  1443 звернення. Вирішено 

1079 звернень.  

Загалом протягом 2017 року місцевою прокуратурою було проведено 2 

координаційні наради, 41 оперативна, в тому числі 2 за підсумками роботи. 

За підсумками 2017 року, з урахуванням проведеного аналізу злочинності  

на території, що знаходиться під юрисдикцією Кіровоградської місцевої 

прокуратури, заплановано проведення спільної наради керівників 

правоохоронних органів міста, рішенням якої, з урахуванням криміногенної 

ситуації у міста та проблемних питань на окремих напрямках діяльності, буде 

розроблено та затверджено спільні заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності боротьби зі злочинністю та її профілактики. 

Керівник 

Кіровоградської місцевої прокуратури                              Д. Прокопчук 

 


