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Шановний Іване Івановичу,    

шановні депутати, присутні! 

Відповідно до вимог статті 51-1 Закону України «Про прокуратуру» 
1991 року пропоную до вашої уваги інформацію про стан законності, заходи 
щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури міста за поточний 
рік. 

Протягом поточного року прокуратурою міста зосереджено увагу на 
вжитті комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на 
захист конституційних прав громадян, насамперед щодо належного 
застосування кримінального процесуального законодавства, підвищення 
рівня захисту інтересів держави поза кримінальною сферою. 

При цьому, все відбувалося під час підготовки та обговорення проекту 
нового Закону України «Про прокуратуру», який був прийнятий Верховною 
радою України 14 жовтня, та набирає чинности в повному обсязі за півроку, 
тобто 26 квітня 2015 року. 

В цьому ж році пріоритетами були: в соціальному блоці, захист прав на 
оплату праці, пенсій та стипендій, захист законних прав підприємців, захист 
прав дітей; в економічному блоці: попередження та виявлення 
правопорушень в бюджетній сфері, в сфері земельних правовідношень, в 
паливно-енергетичному комплексі, захист державної власності. 

Також зверталася увага на законність рішень місцевих органів 
державної влади та місцевого самоврядування. 

Інформуючи про стан законності та результати роботи за рік, хочу 
зазначити, що правоохоронцям, в умовах досить складної криміногенної 
ситуації в місті, певною мірою вдалося, в тому числі завдяки координаційним 
заходам прокуратури, утримати стан справ з вчиненням правопорушень під 
контролем, втримати ріст злочинності. 

За 11 місяців 2014 року слідчими органів внутрішніх справ 
зареєстровано понад 10 тисяч кримінальних проваджень, за результатом 
досудового розслідування яких майже тисяча направлено до суду з 
обвинувальним актом, з яких кожне десяте - з угодами про примирення або 
визнання винуватості. 

В цілому по місту злочинність зросла на 8,8 %. 
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Як негатив слід відмітити ріст 19,7 % кількості вчинених тяжких та 
особливо тяжких злочинів, більш, ніж на 80 % збільшено кількість вбивств. 
Разом з цим, на 26,1 % зменшено кількість тяжких тілесних ушкоджень, у т.ч. 
на 16,7 % - зі смертельними наслідками. Менше вчинено грабежів та розбоїв, 
відповідно на 22 % та 15 %. В той же час, постійно з року в рік зростає 
кількість крадіжок. 

В цілому по місту питома вага розкриття злочинів становить понад 
26%, тяжких та особливо тяжких 47%. 

12 осіб стали жертвами вбивств, а з урахуванням заподіяння тяжких 
тілесних ушкоджень, що потягли смерть (5) - в місті 17 осіб незаконно 
позбавлено життя. За 15 злочинів вказаних категорій злочинці вже 
відповідають перед законом, нажаль 2 таких злочини залишаються 
нерозкритими. 

Проте, практично усі зазначені злочини вчинені в побуті на ґрунті 
зловживання спиртними напоями. 

Як певний позитив, слід відмітити, що за 11 місяців 2014 року на 11% 
зменшилася злочинність неповнолітніх, які здійснили злочини, так і кількість 
учинених ними кримінальних правопорушень. Спостерігається зниження 
кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі розбоїв, 
грабежів, рецидивної та групової злочинності серед дітей. 

Поза кримінальною сферою прокуратурою проводилася робота із 
захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів 
держави. 

З урахуванням вимог законодавства більше зосереджено увагу на 
дотримання законності в діяльності контролюючих органів. 

Тому вдалося добитися, що третина (90 посадових осіб) притягнутих 
прокуратурою до різних видів відповідальності, це працівники органів 
державного контролю. 

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням та 
застосуванням законів відшкодовано понад 45 мільйонів гривень коштів, у 
т.ч. до бюджету більше півтора мільйона. 

При цьому, кожна десята відшкодована гривня - на захист прав дітей.  
Є суми відшкодування до Пенсійного фонду - понад мільйона гривень, на 
захист прав працюючих на своєчасну оплату праці - понад півтора мільйона 
гривень, на захист державної і комунальної вдасності — мільйон триста 
тисяч гривень, в паливно - енергетичному комплексі та інше. 

За результатами перевірок розпочато 13 кримінальних проваджень, 
частина з яких скерована до суду. 

Більш ніж третина справ — про економічні злочини, в тому числі у 
бюджетній сфері, у сфері державної власності. 

Для нас зрозуміло, що оцінка нашої діяльності — це реальний стан 
законності в місті. 

Вжиті нами заходи дещо сприяли зниженню напруги з питань 
заборгованості із заробітної плати, забезпеченню наповненості соціальних 
фондів та з деяких інших направлень. 
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Проте, слід зазначити, що за даними Головного управління статистики 
у Кіровоградській області станом на 01.01.2014 заборгованість із заробітної 
плати на 17 підприємствах міста складала 4,8 млн. грн., на 01.11.2014 -           
5, 2 млн. грн. (що на 0,4 млн. грн. більше). 

За даними Кіровоградської ОДПІ ГУ Міндоходів України в області 
заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску станом на 01.01.2014 
становила 14 324 5 тис. грн., на 01.11.2014 — 14 578,7 млн. грн. (що на        
254 тис. грн. більше). 

За даними Управління ПФУ в м. Кіровограді заборгованість зі сплати 
страхових внесків на 01.01.2014 складала 17,1 млн. грн., на 01.11.2014 — 13, 
8 млн. грн. (що на 3,3 млн. грн. менше); зі сплати єдиного соціального внеску 
станом на 01.01.2014 складала 7,4 млн. грн. (з залишку 9, 9 млн. грн.), на 
01.11.2014 — 5, 6 млн. грн. (що на 1,8 тис. грн. менше). 

Станом на 01.11.2014 заборгованість по відшкодуванню фактичних 
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій (список №1) складала            
2 332,6 тис. грн. за 16 суб’єктами господарювання, (список №2) —                  
2 435,6 тис. грн. - 38 суб’єктами господарювання. 

На 17 відсотків спостерігається зменшення податкового боргу               
(з 219 782,9 тис. грн. до 211 055,3 тис. гри.). 

Разом з тим, прослідковується ріст дебіторської заборгованості за 
загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету (станом на 01.07.2014 
дебіторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету —       
366 542,59 грн., за спеціальним фондом місцевого бюджету —                     
327 235,55 грн., станом на 01.11.2014 за загальним фондом місцевого 
бюджету - 457 188,58 грн., за спеціальним фондом місцевого бюджету -      
319 878,99 грн. Проте, зазначена заборгованість повністю охоплена заходами 
прокурорського реагування). 

Однак, відповідно до вимог п.1 Розділу XII та п. 1 Розділу XIII Закону 
України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 прокуратура виконує лише 
функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 
додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у 
формі представництва інтересів громадянина або держави у суді. 

Тому, за результатами аналізу стану заборгованості та відшкодування 
витрат до Пенсійного фонду України 20.11.2014, в порядку ст. 60 КАС 
України, прокуратурою міста заявлено адміністративний позов про стягнення 
з Публічного акціонерного товариства «Кіровоград-АВТО» 40 993 грн. боргу 
по відшкодуванню витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку 
пенсій, призначених відповідно до п. „б” - „ з” ст. 13 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення», на користь управління Пенсійного фонду України в 
м. Кіровограді. 

Крім того, з огляду на економічну ситуацію, прокуратурою міста у 
поточному році перед усім приділялась увага щодо захисту інтересів 
держави, у тому числі шляхом пред’явлення позовів до суду. 
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Протягом року судами задоволені 65 позовів в порядку цивільного, 
господарського та адміністративного судочинства на загальну суму            
25,7 мільйонів гривень, з них майже 3 млн. - на користь бюджету. 

А з урахуванням позовів попереднього року до бюджету реально 
повернуто майже 2 з половиною мільйони - це наш особистий вклад до 
бюджету. 
 Задоволено вимоги на суму понад 1 млн. грн. у сфері державної та 
комунальної власності; понад 50 тис. грн. в інтересах громадян про стягнення 
заборгованості при оплаті праці. 
 Протягом поточного року в судах з постановою вироків розглянуто           
6 кримінальних справ  (за КПК 1960 року) та 550 кримінальні провадження, 
де працівники органів прокуратури міста підтримали державне 
обвинувачення. 
 Це наша реальна робота державних обвинувачів - прокурорів. 
 Але, в місті залишаються невирішеними, або вирішеними не в повному 
обсязі низка проблем: 

- своєчасна оплата праці, своєчасна сплата Єдиного внеску, податковий 
борг; 

- захист пільгових категорій громадян; 
- борги за енергоносії: газ та електроенергію, та деякі інші; 
- боротьба з корупцією. 
 

 У вирішенні цих проблем ми сподіваємось на допомогу міської влади, 
органів місцевого самоврядування, народних депутатів України. Це загальне 
завдання загалом для всіх посадовців міста. 
 Особливо це є важливим, оскільки деякі повноваження, саме по захисту 
прав держави відповідно змін до законодавства, переходять до органів влади, 
в тому числі установ державного контролю. 
 Але прокуратура міста, відповідно до чинного законодавства, і надалі 
вживатиме заходів на забезпечення додержання законності, захист інтересів 
держави та конституційних прав громадян. 
 

Дякую за увагу. 
 
 
 
В.о. прокурора міста Кіровограда     Петренко Л.Ю. 


