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Відповідно до пункту 40 частини першої статті 26 Закону України                

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівника 

Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області В.Ізотова                  

про результати діяльності на території міста Кропивницького протягом                     

2020 року, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома інформацію керівника Кропивницької окружної 

прокуратури Кіровоградської області В.Ізотова про результати діяльності на 

території міста Кропивницького протягом 2020 року (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 



Інформація  

Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області  

про результати діяльності на території міста Кропивницького  

протягом 2020 року 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про прокуратуру» керівник місцевої 

прокуратури на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке 

запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік 

інформує населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про 

результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених 

статистичних та аналітичних даних. 

Кіровоградською місцевою прокуратурою (наразі – Кропивницькою 

окружною прокуратурою) у 2020 році здійснено низку організаційних та 

практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики та  

посилення боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку на 

території у межах юрисдикції місцевої прокуратури, поновлення прав громадян та 

інтересів держави, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення 

відшкодування завданих збитків. 

Двічі проаналізовано стан злочинності на території міста Кропивницького, 

вивчено та узагальнено окремі види кримінальних правопорушень, зокрема, 

злочинів проти власності, громадської безпеки, життя та здоров’я особи. 

Проведенні спільні з правоохоронними органами оперативні наради (3), створено 

2 постійно діючі міжвідомчі робочі групи з метою виявлення, розслідування  та 

розкриття кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, у сфері використання 

та охорони лісових ресурсів, в тому числі з ознаками корупції, правопорушень, 

вчинених у громадських місцях, з використанням зброї. 

Завдяки вжитим заходам координаційного характеру у 2020 році 

спостерігається позитивна динаміка до зменшення загального рівня злочинності у 

м. Кропивницький (на 18,9%), у тому числі на 24,8% зменшилася кількість 

зареєстрованих особливо тяжких кримінальних правопорушень (з 133 до 100),               

на 9,4% - тяжких кримінальних правопорушень (з 1561 до 1415). 

Більшість злочинів, що скоєно на території міста, як і упродовж останніх 

багатьох років, є злочини проти власності, які  складають  61%  від загальної 

кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, загальна кількість яких у 

2020 році у м. Кропивницький зменшена (на 21,4%, у кількісному показнику             

з 2358 до 1853). 

Найбільш поширеними видами злочинів даної категорії залишаються 

крадіжки  майна усіх форм власності, кількість яких у порівнянні  з 2019 роком 

хоч і зменшилася (на 25%), але залишається досить великою (1224). У тому числі 

зменшено кількість  облікованих у місті крадіжок з квартир (на 27%, або з 133                 

до 97).  

Спостерігається позитивна тенденція й до зменшення кількості інших видів 

злочинів проти власності: розбійних нападів (на 31%, або 20 проти 29), грабежів 

(на 41% або 118 проти 200 у 2019 році), шахрайств (на 24,6%, або 256 проти 354). 
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Питома вага злочинів проти життя та здоров’я особи складає  9,2 % від усіх 

зареєстрованих злочинів, їх кількість у місті зменшено (на 22,9%, або з 362  до 

279). У тому числі зменшилась  (на 10%) кількість  умисних вбивств (з 10  до 9). 

Незмінним у порівнянні з 2019 роком є кількість умисних тяжких тілесних 

ушкоджень, учинених на території міста (19), проте  на 14,3% зменшилась 

кількість  таких злочинів, що спричинили смерть потерпілого (з 7 до 6). 

На 42,9% зросло число злочинів проти волі, честі та гідності особи (з 7 до 

10), на 66,7% проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (з 3  до 5). 

Основну частину злочинів проти громадської безпеки становлять 

кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю, 

кількість яких на території м. Кропивницький зменшено на 37,8% (з 37  до 23). 

Зменшено кількість кримінальних правопорушень у сфері незаконного 

обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на 15,7%  (викрито 177 проти 

210 у 2019 році), у тому числі правопорушень щодо незаконного виробництва, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту 

наркотичних засобів на 2,3% (у кількісному показнику 87 проти 85). 

На 15,4% менше зареєстровано кримінальних правопорушень, вчинених у 

сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг (126 проти 149).  

У 2020 році спостерігається спад підліткової злочинності. Так, на 53,7% 

зменшилось число злочинів, учинених неповнолітніми або за їх участю у 

м.Кропивницький (з 41 до 19). 

Спостерігається зменшення кількості правопорушень, скоєних особами, які 

раніше їх вчиняли (з 564 до 352, або на 37,6%). Натомість зросла кількість 

кримінальних правопорушень, учинених групою осіб (з 107 до 146, або + 51,4%), 

у стані алкогольного сп’яніння (з 27 до 34, або +25,9%).  

Відсоток розкриття кримінальних правопорушень, облікованих у звітному 

періоді, за закінченими кримінальними провадженнями становить 45,5%. 

Слідчими територіальних відділів поліції за процесуального керівництва 

Кіровоградської місцевої прокуратури розслідувалося 26785 кримінальних 

проваджень (2019 - 24760). 

Зросла результативність розслідування кримінальних проваджень з 

направленням обвинувальних актів до суду про кримінальні корупційні 

правопорушення (з 5 до 6), вчинених у бюджетній сфері (з 2 до 6), за фактами 

незаконної порубки лісу (з 0 до 1). У сфері земельних правовідносин до суду 

скеровано 1 обвинувальний акт (2019-4). 

Покращено стан відшкодування завданих кримінальними 

правопорушеннями збитків. В ході слідства встановлено збитків на суму              

13655 тис. грн (проти 11050 тис. грн в 2019 році), з них відшкодовано                          

1224 тис. грн (проти 1187 тис. грн, або майже у 2 рази більше), пред’явлено 

позови на суму 5161 тис. грн (проти 1134 тис. грн, або в 4,5 рази більше).                 

Арешт накладено на суму 2837 тис. грн (проти 742 тис. грн, або в 4 рази більше). 

Прокурорами виявлено і поставлено на облік 12 укритих від обліку 

кримінальних   правопорушень  (2019 - 6),  скасовано  183  постанови  слідчих  та  
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дізнавачів про закриття кримінального провадження (2019 - 179), у 683 

кримінальних провадженнях надано письмові вказівки (2019 - 629). 

Пріоритетними на 2020 рік визначалось завдання правоохоронних органів з 

виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних із заволодінням 

бюджетними коштами, злочинів у сфері економіки, службової та господарської 

діяльності, у сфері земельних правовідносин, у тому числі з ознаками корупції, у 

сфері екології і незаконного використання природних ресурсів, злочинів, 

пов’язаних з домашнім насильством, виявлення та перекриття каналів 

незаконного надходження на територію міста зброї, боєприпасів та вибухових 

речовин, злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, забезпечення 

відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 

профілактична та превентивна діяльність правоохоронних органів щодо 

попередження неповнолітньої злочинності, а також робота з особами, що  

відбувають покарання в місцях позбавлення волі та засудженими до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, додержання конституційних прав громадян. 

За поточний рік до суду скеровано 30 позовних заяв на загальну суму                    

58,9 млн. грн, за якими судами відкрито провадження (за аналогічний період             

2019 року 12 позовних заяв на суму 68 млн. грн), з яких: 

з питань земельних відносин пред’явлено 14 позовних заяв на суму                 

56 млн. грн стосовно 34,018 га (за аналогічний період 2019 року 6 позовних заяв 

на загальну суму 12,7 млн. грн). 

За вказаний період судами задоволено 22 позовні заяви прокурора на 

загальну суму 13,5 млн. грн (за аналогічний період 2019 року 11 позовних заяв на 

загальну суму 14,5 млн. грн). Крім цього, добровільно відшкодовано 49,6 млн. грн 

за позовами прокуратури. 

Зокрема, в сфері земельних правовідносин судами задоволено 7 позовів на 

суму 3,5 млн. грн  стосовно 4 га  (за аналогічний період 2019 року 10 позовних 

заяв на загальну суму 14,5 млн. грн). Добровільно відшкодовано 139 тис. грн. 

Забезпечено участь в судах першої інстанції у 54 справах, упереджено 

стягнення з державного бюджету 49 тис. грн. 

Протягом 2020 року до Кіровоградської місцевої прокуратури надійшло             

920 скарг, зокрема з питань неналежного досудового розслідування та інших 

питань, з них 668 скарг вирішено по суті. 

Впродовж 2020 року Кіровоградською місцевою прокуратурою виявлено             

31 правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене статтями 172-4, 172-6 

КУпАП, по м. Кропивницькому. Інформацію про правопорушення спрямовано до 

спеціально уповноважених органів для вирішення питання про складання 

протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

За результатами їх розгляду уповноваженими органами складено                             

19 протоколів, які спрямовано до суду, 12 матеріалів перебувають на розгляді.                 

За результатами судового розгляду 9 осіб за 12 протоколами притягнуто до 

адміністративної відповідальності у виді штрафу, 1 особу визнано винною у 

вчиненні адміністративного правопорушення, а провадження закрито за строками 
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накладення адміністративного стягнення, провадження відносно 1 особи закрито 

за відсутності складу адміністративного правопорушення, 2 осіб звільнено від 

адміністративної відповідальності за малозначністю, 3 протоколи наразі 

перебувають на розгляді суду. 

Адміністративні правопорушення виявлялися прокуратурою стосовно 

посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, поліцейських, 

осіб рядового та начальницького складу державної кримінально-виконавчої 

служби та посадових осіб юридичних осіб публічного права.  

Протягом вказаного періоду Кіровоградською місцевою прокуратурою 

забезпечено участь у розгляді 58 протоколів, складених спеціальними суб'єктами 

суб’єктів у сфері запобігання корупції по місту, за результатами розгляду яких             

22 особи за 24 протоколами притягнуто до адміністративної відповідальності у 

виді штрафу, провадження відносно 14 осіб за 21 протоколом закрито судом за 

відсутності складу адміністративного правопорушення, 2 особи за 2 протоколами, 

визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, однак 

провадження закрито судом за строками накладення адміністративного стягнення, 

провадження відносно 5 осіб за 9 протоколами закрито судом за строками 

накладення адміністративного стягнення, 2 особи за 2 протоколами звільнені 

судом від адміністративної відповідальності за малозначністю, які оскаржено в 

апеляційному порядку, однак судом відмовлено у відкритті провадження,                           

4 протоколи наразі перебувають на розгляді суду. 

Протягом зазначеного періоду Кіровоградською місцевою прокуратурою в 

порядку частини 3 статті 65 Закону «Про запобігання корупції» внесено                               

24 подання по м. Кропивницькому, які розглянуто з вжиттям заходів, за 

результатами їх розгляду 2 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

В 2021 році розглянуто 1 подання внесене в 2020, за результатами розгляду якого 

1 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

У зв’язку з реформуванням органів прокуратури і поліції, створенням 

Кропивницької окружної прокуратури, Кропивницького районного управління 

поліції, наразі оновлюються склади спільних міжвідомчих робочих груп з 

виявлення, розкриття окремих категорій злочинів, у тому числі на пріоритетних 

напрямках, в бюджетній сфері, сфері земельних правовідносин, у томі числі з 

ознаками корупції, екологічних правопорушень та ін. Крім того, найближчим 

часом заплановано проведення спільної координаційної наради керівників 

правоохоронних органів міста з питань протидії злочинності та корупції, де, з 

урахуванням криміногенної ситуації та проблемних питань у регіоні, з 

урахуванням пріоритетів діяльності буде визначено ряд спільних скоординованих 

заходів з протидії злочинності та корупції. 

Шановні присутні, у відповідності до вимог Закону України «Про 

прокуратуру» я поінформував Вас про результати роботи Кіровоградської 

місцевої прокуратури  за 2020 рік. Як вбачається з моєї доповіді ми спромоглись 

досягти певних позитивних результатів, проте ще існує низка проблемних питань, 

які не залишаються поза увагою керівництва місцевої прокуратури, вживаються 

відповідні організаційно–практичні заходи, різноманітні види координаційної 

діяльності тощо. 
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Вважаю, що реалізація вказаних заходів сприятиме зміцненню законності та 

правопорядку на території міста. 

Дякую за увагу. 

 

 

 

Керівник  

Кропивницької окружної прокуратури                        В.Ізотов 
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