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ІНФОРМАЦІЯ 
заступника прокурора міста Кіровограда Шеремета А.В. про стан 

законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності органів 
прокуратури в місті Кіровограді у І півріччі 2012 року 

 
На працівників правоохоронних органів сьогодні покладаються великі 

завдання щодо забезпечення законності та правопорядку в державі. 
У місті Кіровограді протягом І півріччя 2012 року оперативна 

обстановка в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року дещо 
погіршилася. 

Динаміка злочинності у місті характеризується наступним чином. 
Протягом 6 місяців 2012 року на території міста                          

зареєстровано 1519 злочинів (6 місяців 2011 року – 1419 злочинів), що 
становить близько 64 злочинів на 10 тисяч населення міста. 

Вивченням причин росту кількості зареєстрованих злочинів 
встановлено, що вказане обумовлено декількома факторами. 

Протягом останніх 4-х років спостерігалася стійка тенденція до 
збільшення кількості умисних вбивств, але протягом поточного року 
вказаний вид злочинів нижчий. Протягом першого півріччя 2012 року на 
території міста Кіровограда скоєно 8 умисних вбивств, включаючи замахи на 
даний вид злочину, з яких 5 – на території Кіровського району                     
м. Кіровограда, 3 – на території Ленінського району м. Кіровограда.                           
З вказаної кількості злочинів нерозкритим залишається 1 в Кіровському 
районі міста. 

Що стосується такого виду злочинів як зґвалтування, то необхідно 
зауважити, що якщо за 6 місяців 2011 року таких злочинів не було 
зареєстровано, то протягом 6 місяців поточного року таких злочинів              
скоєно 1 – в Ленінському районі міста. 

Спільними зусиллями вдалося досягнути зниження кількості таких 
резонансних злочинів як розбої – з 15 до 9, і грабежі – з 101 до 73                          
в  І  півріччі 2012 року. Але цей показник є досить високим і вимагає вжиття 
нових заходів, спрямованих на попередження злочинів даної категорії. 

Поряд з цим необхідно зазначити, що криміногенна ситуація на 
території міста залишається дуже складною. Про це свідчить те, що в 
порівнянні з минулим 2011 роком збільшилась кількість таких видів злочинів 
як крадіжки (з 784 до 839), у сфері обігу наркотичних засобів,                       
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ( з  9 1  до 101). 
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Одним з найпоширеніших видів злочинів залишаються крадіжки. 
Таких злочинів протягом зазначеного періоду скоєно 839, що становить             
55,2 % від загальної кількості зареєстрованих за вказаний період злочинів.           
Із вказаної кількості 96 злочинів – це крадіжки з квартир. Також викликає 
занепокоєння такий вид крадіжок як крадіжки мобільних телефонів. На 
велику кількість злочинів даної категорії має вплив і той факт, що 
працівниками міліції не проводиться робота по припиненню протизаконної 
діяльності осіб, що займаються закупівлею мобільних телефонів з метою 
подальшого їх перепродажу і збагачення. Такі особи не виявляються, 
перевірки за фактами придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, 
одержаного злочинним шляхом, не проводяться, кримінальні справи за 
ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, не порушуються. 
Безкарність тягне за собою подальші протиправні дії, тим самим порушуючи 
конституційні права громадян. 

Ріст злочинності по місту Кіровограду, насамперед, за рахунок 
крадіжок, у сфері обігу наркотичних засобів вказує на відсутність адекватної 
протидії злочинності з боку правоохоронних органів в умовах сьогодення. 

Однією з причин наведених тенденцій є неналежно організована 
профілактично-виховна робота з особами, схильними до вчинення 
правопорушень, прорахунки при вжитті заходів, спрямованих на охорону 
громадського порядку, неефективне залучення громадськості до охорони 
громадського порядку. 

Підставою для такого висновку є те, що на території міста Кіровограда 
у 2012 році зареєстровано зменшення злочинів, вчинених в громадських 
місцях, лише на 1. Взагалі на території міста Кіровограда в громадських 
місцях протягом поточного року скоєно 454 злочини, що складає 30 % від 
кількості всіх зареєстрованих злочинів на території міста. Тобто, кожен 
третій злочин скоєно в громадському місці. Викладене свідчить про 
бездіяльність патрульно-постової служби, громадських дружин. 

Кількість злочинів, скоєних в стані алкогольного сп’яніння, має 
тенденцію до зниження з 133 до 128 в поточному році, аналогічну              
тенденцію має також і групова злочинність (з 128 до 108). Але зниження є 
несуттєвим, робота на даному напрямку вимагає продовження. 

На 17 злочинів збільшилася кількість злочинів, скоєних раніше 
судимими особами. Таких злочинів зареєстровано 456 проти 439 за 6 місяців 
2011 року. Викладене свідчить про те, що профілактична робота з 
підобліковим елементом не ведеться. Особи, що звільнилися з місць 
позбавлення волі, залишаються поза увагою дільничних інспекторів, що і 
тягне скоєння раніше судимими особами нових злочинів. Недостатньо 
контролюються і ті особи, відносно яких судом призначено покарання, не 
пов’язане із позбавленням волі. Недостатньо перевіряються кримінально-
виконавчі інспекції, робота дільничних інспекторів міліції на цьому 
напрямку, в той час як часто така робота носить формальний характер і 
проводиться, не виходячи з кабінету. Необхідно зауважити, що раніше 
судимими особами скоюються тяжкі злочини. 
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Необхідно звернути увагу на недостатність роботи кримінальної міліції 
у справах дітей міста, оскільки злочинність серед неповнолітніх протягом 
поточного року зросла. Протягом І півріччя 2012 року неповнолітніми скоєно 
39 злочинів, що на 4 злочини менше, ніж за аналогічний період минулого 
року. Не завжди своєчасно особи, які схильні до скоєння злочинів, 
виявляються і ставляться на облік, не проводиться на належному рівні робота 
по виявленню і постановці на облік неблагополучних сімей, профілактична 
робота знаходиться на неналежному рівні. Необхідно зауважити, що серед 
злочинності неповнолітніх має місце і рецидивна злочинність, що є вкрай 
неприпустимим. 

Викладене свідчить, що співробітниками Кіровоградського МВ, в тому 
числі Кіровського і Ленінського відділів міліції, не завжди вживаються всі 
необхідні заходи для покращення стану боротьби зі злочинністю. 

Працівниками секторів дільничних інспекторів і секторів карного 
розшуку ще на неналежному рівні проводиться робота серед підоблікового 
елементу та наркоманів, які в пошуках легкої наживи та задоволення власних 
потреб скоюють вищевказані злочини. Тому вважаю, що вирішальну роль по 
зниженню рівня злочинності має профілактична робота з населенням. 

Про це свідчать і такі статистичні дані, як велика кількість злочинів, 
пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Вказаний вид 
злочинності посідає друге місце по кількості зареєстрованих в 2012 році 
злочинів. При цьому необхідно звернути увагу на той факт, що виявляються, 
в основному, злочини, пов’язані з незаконним придбанням, зберіганням 
наркотичних речовин без мети збуту. Особи, які займаються збутом 
наркотиків і психотропних речовин, встановлюються періодично, робота на 
цьому напрямку не ведеться. Матеріали збираються неякісні, з порушенням 
вимог КПК України. Перевірки проводяться лише за дріб’язковими               
фактами. Вилучаються наркотичні засоби, вага яких майже граничить з 
необхідною для порушення кримінальної справи кількістю речовини. Крім 
того, в матеріалах перевірки за фактами виявлення в особи наркотичних 
засобів, вага яких є недостатньою для порушення кримінальної справи, 
відсутні копії постанов про адміністративне правопорушення і відповідних 
протоколів. 

Наведені дані свідчать про те, що відбулося покращення роботи у сфері 
виявлення насамперед збуту. Однак переорієнтування відбулося насамперед 
за рахунок виявлення та викриття даних злочинів Кіровоградським МВ, в 
територіальних відділах міліції робота щодо переорієнтування на виявлення 
насамперед збуту наркотичних засобів є недостатньою, не повною мірою 
використано усі можливості. 

Крім того, одним із негативних чинників, що суттєво впливає на 
профілактику наркозлочинів, є систематичні порушення співробітниками 
відділів міліції вимоги ч.2 ст.99 КПК України щодо належного реагування на 
виявлення незаконного зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах 
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й складання після прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної 
справи адміністративних матеріалів. 

Недостатньою є робота і по виявленню злочинів економічної 
спрямованості, спрямування зусиль насамперед на виявлення кваліфікованих 
злочинів. Вкрай низькою залишається робота по виявленню і викриттю 
хабарництва та службових зловживань. При наявності оперативної 
інформації робота по виявленню хабарництва державною службою по 
боротьбі з економічними злочинами взагалі не ведеться, службові злочини  
не виявляються, робота, в основному, проводиться лише за матеріалами,                 
що напрацьовані прокуратурою. Органами прокуратури міста протягом                    
І півріччя у сфері зовнішньоекономічної діяльності кримінальні справи 
взагалі не порушувалися. Викладене свідчить про недостатність спрямування 
зусиль, направлених на викриття таких злочинів. 

Необхідно зауважити і на те, що Кіровоградською міською радою 
прийнято рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями в період            
з 22.00 до 08.00 год. Вказане рішення також є одним із діючих методів щодо 
профілактики злочинності. Але рішення виконується вибірково. Супермаркет 
«Копілка» продовжує вести торгівлю спиртним, збираючи величезні черги в 
нічний час, переважно молоді. Кому в такому випадку таке рішення на 
користь – суспільству чи власнику зазначеної торгівельної точки, який 
збагачується за рахунок виконання заборони іншими торговцями?! Де 
правоохоронні органи, місцева влада, який контроль за виконанням свого ж 
рішення? 

Окремо хочу зупинитися на проблемах боротьби з корупцією та 
насамперед хабарництвом. З 01 липня 2011 року вступив в дію Закон           
України «Про засади запобігання і протидії корупції», але ніяких реальних               
здвигів в роботі правоохоронних органів міста не відбулося. Хабарництво є 
одним з найскладніших по виявленню злочинів, й правоохоронці, 
виправдовуючись щодо відсутності злочинів цієї категорії, посилаються на 
відсутність відповідних заяв від осіб, у яких вимагалися хабарі. З такою 
споглядацькою позицією погодитися неможливо. Прокуратурою міста було 
виявлено оперативну інформацію щодо вимагання та отримання хабарів, 
інформацію надано до державної служби по боротьбі з економічними 
злочинами Кіровоградського МВ, але ніякої роботи на даному напрямку не 
проведено. 

Змінюється час, змінюється соціальне становище в державі. Від нас 
вимагається в умовах сьогодення вжити адекватних заходів. Тому закликаю і 
вас до плідної співпраці для оптимізації діяльності по протидії злочинності. 
 
 
 
Заступник прокурора  
міста Кіровограда        А.Шеремет 


