Інформація керівника Чернігівської
місцевої прокуратури про результати
діяльності на території м.Чернігова
(на сесію Ч ернігівської міської ради)

Ш АНОВНІ УЧАСНИКИ ЗІБРАННЯ!
Упродовж поточного року Чернігівською місцевою прокуратурою вжито
організаційних і практичних заходів, спрямованих на ефективне виконання
функцій відповідно до законодавства з метою захисту прав і свобод людини,
загальних інтересів суспільства та держави.
Першочергову увагу зосереджено на координації діяльності всіх
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.
Зокрема, проблемні питання взаємодії правоохоронці в з протидії
кримінальним правопорушенням у лютому обговорено на координаційній
нараді керівників правоохоронних органів.
За результатами її проведення напрацьовано низку узгоджених заходів,
спрямованих на подолання негативних проявів у злочинності.
З цією ж метою створено та функціонують міжвідомчі робочі групи
правоохоронних органів для розкриття і розслідування окремих категорій
7злочинів.
Завдяки реалізації комплексу зазначених системних заходів досягнуто
певних позитивних результатів у боротьбі зі злочинністю.
На 2,2% менше обліковано особливо тяжких злочинів, на 14,9% - тяжких.
Збільшилась на 2,2% кількість виявлених злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, на 7% - у сфері службової діяльності .
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За 5 місяців поточного року Чернігівською місцевою прокуратурою
перевірено 266 оперативно-розшукових справ, заведених Чернігівським ВП
ГУНП в області. У зазначених справах в порядку ст. 14.Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність» надано 135 письмових вказівок, скасовано
20 незаконних постанов оперативних підрозділів про заведення оперативнорозшукових справ. За результатами перевірок вищезазначених справ внесено
акт реагування, за наслідками розгляду якого притягнуто до адміністративної
відповідальності 2 працівника поліції Чернігівського ВП ГУНП в області.

Чернігівською місцевою прокуратурою за 5 місяців поточного року до
суду, за наслідками здійснення слідчими СВ Чернігівського ВП ГУНП в області
досудового
розслідування
кримінальних
проваджень,
скеровано

216 обвинувальних актів, що на 27,8% більше в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
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Зокрема Чернігівською місцевою прокуратурою скеровано до суду
обвинувальний акт, відносно мешканки м. Чернігова, яка обвинувачується у
вчиненні злочину, передбаченого ч.І ет. 115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2019 підозрювана,
перебуваючи в стані алкогольного сп ’яніння знаходячись біля одного з магазинів
по вул. Рокосовського у м. Чернігові, в ході конфлікту, що виник з мотивів
раптово виниклих особистих неприязних відносин, умисно нанесла потерпілому
шість ударів лезом ножа в область грудної клітини, живота та лівого стегна,
від яких останній помер.
Прокурорами у кримінальних провадженнях надано 1214 письмових
вказівок, скасовано 221 незаконну постанову про закриття кримінальних
проваджень, виявлено 74 укритих від обліку злочинів.
Особливу увагу приділено підвищенню якості та ефективності досудових
розслідувань кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення на
пріоритетних напрямах.
Так, протягом 2020 року до суду направлено до суду 9 обвинувальних актів
про кримінальні корупційні правопорушення, за результатами розгляду 7 з яких
судом ухвалено обвинувальні вироки з призначенням покарання у виді штрафу
та громадських робіт, 2 обвинувальні акти перебувають на розгляді в суді.

Зокрема, у травні 2020 направлено до суду обвинувальний акт щодо
директора одного із суб’єктів господарювання м. Чернігова за фактом
зловживання повноваженнями, що спричинило шкоду товариству на загальну
суму понад 1,4 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ет. 364-1 КК
України. В рамках досудового розслідування даного кримінального
провадження накладено арешт на майно підозрюваного на загальну суму
1 430 тис. грн.
Прокурорами у провадженнях вживаються заходи щодо забезпечення
відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями.
Під час досудового розслідування кримінальних проваджень відшкодовано
збитків, завданих злочинами, на суму 557,5 тис. грн.
Прокурорами апарату Чернігівської місцевої прокуратури забезпечено
накладення арешту на майно підозрюваних осіб на суму 1534,5 тис. грн.
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Упродовж 5 місяців поточного року за результатами підтримання
державного обвинувачення в суді прокурорами Чернігівської місцевої

прокуратури ухвалено 192 обвинувальні вироки стосовно 199 осіб, з яких 51
особі призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

До прикладу, вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від
19.05.2020 жителя м. Чернігова засуджено за вбивство своєї 10-місячної
дитини до покарання у виді 15 років позбавлення волі (ч. 1 сгп.309, п.п.2, 4, ч.2
ст. 115 КК України).
Також, вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.04.2020
жителя м. Чернігова засуджено за вбивство до покарання у виді 10 років
позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).
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Враховуючи актуальність питання протидії проявам корупції в діяльності
територіальних органів влади та місцевого самоврядування, місцевою
прокуратурою постійно вживаються заходи щодо виявлення та попередження
правопорушень у вказаній сфері.
Апаратом місцевої прокуратури у поточному році розпочато 2 кримінальні
провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених
ст. 366-1 КК України. Досудове розслідування у них триває.
Прокурорами місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді судами
8 адміністративних справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, передбачені ч.І ст. 172-6 КУпАП.
Упродовж поточного року направлено 5 матеріалів до Управління
стратегічних розслідувань ГУНП в області для складання відносно осіб
протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
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Системно та послідовно проводиться робота щодо захисту прав і свобод
дітей.

Так, Чернігівською місцевою прокуратурою протягом. 2020
року
пред ’явлено позов до виконкому Чернігівської міської ради про визнання
протиправною бездіяльності та зобов ’язання визначити конкретний перелік
адміністративних стягнень у виді суспільно корисних робіт на території
м. Чернігова для відбування особами, які не сплачують аліменти. Вказаний
позов судом розглянуто та задоволено.
Також, ювенальними прокурорами забезпечено дотримання прав
потерпілих дітей у кримінальному провадженні. Протягом поточного року до
суду направлено 2 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях вказаної
категорії.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт відносно лікарястоматолога однієї з дитячих лікарень м. Чернігова. Лікар звинувачується у
неналежному виконанні своїх обов’язків, що спричинили тяжкі наслідки для
неповнолітньої дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).
Наслідком належного підтримання обвинувачення в суді стало ухвалення
упродовж 2020 року 2 вироків відносно 2 осіб, які вчинили злочини щодо
неповнолітніх.

До прикладу, вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від
12.03.2020 жителя м. Чернігова засуджено за розпусні дії відносно малолітньої
особи до покарання у виді 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 156 КК України), на.
підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим
строком З роки.

Виконуючи конституційну функцію щодо представництва інтересів
держави в суді у випадках, визначених законом, апаратом місцевої прокуратури
впродовж 2020 року пред’явлено 8 позовів на суму майже 3 млн. 400 тис. грн.

Зокрема, у лютому поточного року пред ’явлено позов в інтересах держави
в особі Чернігівської міської ради про стягнення із суб ’єкта господарювання
шкоди, завданої наднормативними викидами забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, у сумі 188980,92 грн. Вказаний позов перебуває на,
розгляді в суді.
Крім того, у квітні 2020 року пред ’явлено позов в інтересах держави в
особі Фонду комунального мата Чернігівської міської ради про стягнення з
суб ’єкта господарювання заборгованості за договором оренди нерухомості у
сумі 85909,79 грн. Вказаний позов перебуває на розгляді в суді.
Також, протягом 2020 року Чернігівською місцевою прокуратурою поза
межами кримінального провадження пред 'явлено 4 позови в інтересах
держави в особі лікувальних закладів м. Чернігова, до осіб, які вчинили
кримінальні правопорушення, про відшкодування витрат на лікування
потерпілих від злочину на суму понад 40 тис. грн.
Забезпечено реальне виконання рішення господарського суду Чернігівської
області від 12.03.2020, яким задоволено позов Чернігівської місцевої
прокуратури в інтересах Регіонального відділення Фонду державного майна
України, Деснянського басейнового управління водних ресурсів до однієї з
громадських організацій м.Чернігова про стягнення заборгованості за
договором оренди в сумі 17 тис. грн. та повернення нерухомого майна,
розташованого у м,Чернігові, вартістю 9 млн. 600 тис. грн.

Не залишається поза увагою прокурорів місцевої прокуратури питання
щодо стягнення шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Так, у
поточному році в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень,
прокурорами пред’явлено 10 позовних заяв про відшкодування витрат
лікувальних закладів м.Чернігова, понесених на лікування потерпілих від
злочинів, на суму 63 тис. грн.
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Питання додержання прав громадян при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, перебуває на
постійному контролі місцевої прокуратури.
Упродовж 5 місяців 2020 року Чернігівською місцевою прокуратурою
внесено 10 вказівок про усунення порушень прав в’язнів, вимог кримінальновиконавчого законодавства у ДУ «Чернігівська ВК (№ 44)», з яких 8
розглянуто, 9 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, поновлено
права 14 засуджених. Дві вказівки перебуває на розгляді.
Зокрема, за вказівкою місцевої прокуратури скасовано 3 рішення комісії
установи, якими засудженим безпідставно відмовлено у застосуванні до них
заохочувальних норм, передбачених ст. ст. 100, 101 КВК України,, щодо
переведення їх на більш поліпшені умови тримання у межах колонії.
Місцевою прокуратурою подано апеляційну скаргу на рішення суду
першої інстанції, яким задоволено клопотання засудженої про звільнення її від
відбування покарання за хворобою, яка перебуває на розгляді.
За ініціативи Чернігівської місцевої прокуратури забезпечено лікування та
обстеження 11 засуджених осіб у закладах охорони здоров’я МОЗ України,
ДКВС України.
На особистому прийомі керівником місцевої прокуратури в Чернігівській
ВК № 44 прийнято 5 засуджених осіб, звернення яких розглянуто у
встановленому законом порядку.
Крім того, протягом 2020 року до Чернігівського ВП ГУНП в області
внесено 3 вказівки про усунення порушень вимог законодавства про
адміністративні правопорушення та про здійснення превентивної діяльності, за
результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4
особи.
Також, до філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області внесено 2
вказівки про усунення порушень вимог законодавства при виконанні
адміністративних стягнень та покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які
розглянуто та задоволено.
До ГУНП в Чернігівській області внесено 4 вказівки про усунення
порушень законодавства щодо матеріально-побутового та медико-санітарного
забезпечення утримуваних осіб в діяльності ІТТ № 1 (м. Чернігів) ГУНП в
області, які розглянуто та задоволено.
Крім того, до Управління патрульної поліції в Чернігівській області ДПП
внесено вказівку щодо усунення порушень вимог законодавства про
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доставлення, затримання, за результатами розгляду якої до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 3 особи.
Також, до Чернігівського прикордонного загону внесено 2 вказівки про
усунення порушень вимог законодавства про медико-санітарне та матеріально
побутове забезпечення затриманих осіб, які розглянуто та задоволено.
Загалом впродовж 2020 року внесено 12 вказівок, до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 7 осіб.

У роботі зі зверненнями поточного року зберігається тенденція до
зменшення їх кількості. Зокрема, протягом 5 місяців 2020 року до місцевої
прокуратури надійшло 331 звернення мешканців м.Чернігова, з яких 105
звернень розглянуто, 174 скеровано до інших відомств.
Більшість звернень стосувалась питань досудового розслідування
кримінальних проваджень.
Керівником прокуратури впродовж поточного року особисто прийнято
13 мешканців м.Чернігова.
У зв’язку з карантинними заходами тривалий час не проводиться
особистий прийом .
Проте, забезпечено дотримання вимог чинного законодавства при
прийнятті та вирішенні звернень, які надійшли різноманітними засобами
зв’язку.

Підводячи підсумок та звертаючись до усіх присутніх, зазначу, що
системна робота на усіх напрямах прокурорської діяльності триває.
Наголошую, що Чернігівська місцева прокуратура й надалі відкрита до
діалогу та співпраці в межах, визначених Конституцією, законами України, на
засадах
законності,
справедливості,
неупередженості
та
політичної
нейтральності.
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