ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність органів прокуратури
Миколаївської області за 12 місяців 2018 року
(з урахуванням положень статті 6 Закону України «Про прокуратуру»)
Прокуратурою Миколаївської області у межах повноважень, визначених
Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру», упродовж 2018
року вживались організаційно-практичні заходи щодо забезпечення належної
організації роботи і управління, повноти та своєчасності усунення порушень
закону, реального захисту та поновлення порушених прав і свобод людини,
інтересів суспільства та держави, відшкодування завданих збитків.
Зокрема, на виконання вимог статті 25 Закону України «Про
прокуратуру» прокурором області з метою координації діяльності у сфері
протидії злочинності проведено дві координаційні наради керівників
правоохоронних органів з питань стану законності і протидії злочинності та
корупції в регіоні (15.02.2018 та 12.07.2018).
З метою активізації діяльності на напрямі протидії злочинам, у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,
виконання заходів щодо протидії наркозлочинності, передбачених
відповідними програмами, у тому числі соціальної адаптації наркозалежних
осіб звільнених з місць позбавлення волі та боротьби із нелегальною діяльністю
автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, у жовтні поточного року
під головуванням прокурора області, за участю голови Миколаївської ОДА,
керівництва правоохоронних та контролюючих органів проведено дві
міжвідомчі наради з вказаних питань (04.10.2018 та 22.10.2018).
За ініціативи прокуратури області 03.03.2018 Миколаївськими місцевими
прокуратурами №1 та №2 проведено спільну міжвідомчу нараду керівників
правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування з питань стану протидії злочинам проти власності
та наркозлочинам у місті Миколаєві.
На виконання рішень зазначених нарад передбачено проведення
комплексу заходів щодо боротьби із злочинністю та корупцією, деякі з яких
на теперішній час тривають.
Усього органами прокуратури області упродовж року проведено
12 координаційних, 3 міжвідомчі та 7 інших спільних нарад, на яких розглянуто
актуальні питання прокурорської діяльності та протидії злочинності і корупції;
створено 2 міжвідомчі слідчо-оперативні групи для розкриття і розслідування
окремих тяжких та особливо тяжких злочинів, 17 спільних груп по боротьбі
з окремими видами злочинів та 6 постійно діючих робочих груп; 44 інші заходи
координаційного характеру (спільні навчання кадрів, видання спільних наказів
(листів), виїзди до регіонів для проведення перевірок тощо).
Загалом, вжиті у минулому році заходи управлінського, організаційного
та координаційного характеру сприяли підвищенню рівня узгодженості дій
правоохоронних органів і протидіяти криміногенній ситуації в регіоні.
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Загальна характеристика злочинності
Упродовж 2018 року зменшилась кількість зареєстрованих кримінальних
правопорушень на 9,2%.
Зменшилась кількість вчинених особливо тяжких кримінальних
правопорушень на 5,2% (по державі -5,4%) та тяжких кримінальних
правопорушень на 4,7% (по державі -15,2%).
Водночас,
при
загальнодержавному
незначному
зменшенні
зареєстрованих кримінальних правопорушень середньої (-2,8%) та невеликої
тяжкості (-0,1%), у регіоні їх кількість зросла на 40% та 8,6%.
У вказаний період відбулось зменшення кількості крадіжок з квартир
на 39,3% (по державі -19,6%), грабежів на 14,3% (по державі -23,7%), розбоїв
на 44% (по державі -24,7%). При цьому, збільшилась кількість крадіжок
на 22,8% (по державі -8,7%), вимагань на 81,3% (по державі -12,1%), шахрайств
на 17,4% (по державі -10,1%).
Зазначене коливання кількості зареєстрованих злочинів відбулось
насамперед за рахунок злочинів проти власності, питома вага яких серед
облікованих складає 63,7% (у 2017 році - 61%).
Структура майнових злочинів виглядає наступним чином:
Усього 12 194 злочини проти власності
Грабежів, 487
(4 %)
Шахрайств, 1654
(13 %)

Розбоїв, 70
(1 %)

Інших, 855
(7 %)

Крадіжок, 9128
(75 %)

Порівняно з 2017 роком зменшилась кількість облікованих зґвалтувань
на 42,9% (по державі -21,6%), хуліганств на 8,8% (по державі -2,7%), втягнень
неповнолітніх у злочинну діяльність на 40% (по державі -17%), грубих
порушень законодавства про працю на 42,1% (по державі -1,1%), невиплат
заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
на 75% (по державі +21,4%), порушення вимог законодавства про охорону
праці на 58,3% (по державі +9,2%), злочинів проти довкілля на 7,8%
(по державі -6,3%), порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами на 29,5%
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(по державі -18,6%), у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілого
на 28,8% (по державі -9,6%), незаконних заволодінь транспортними засобами
на 25,2% (по державі -26,3%).
Покращилась ситуація з виявлення латентних злочинів, зокрема таких
як незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
збільшилось на 38% (по державі +8,4%), зловживання владою або службовим
становищем на 14,6% (по державі -10,2%), перевищення влади або службових
повноважень на 19,5% (по державі +6,3%).
Активізовано роботу з виявлення кримінальних правопорушень,
пов’язаних із торгівлею людьми. Зокрема, у 2018 році обліковано 16 таких
злочинів проти 7 за 2017 рік (по державі зменшення на 21,1%).
Кількість злочинів, вчинених особами у стані алкогольного сп’яніння
зменшилась на 3,5% (по державі -13,7%), особами, що раніше вчиняли
кримінальні правопорушення на 12,3% (по державі 0,0%), групою осіб на
14,9% (по державі -8,6%), іноземцями на 45,1% (по державі -9,5%).
Однак, кількість вчинених злочинів неповнолітніми збільшилась на
9,5% (по державі -15,3%).
Стан прокурорського нагляду за додержанням законів
органами поліції
Упродовж
року
слідчими
органів
поліції
розслідувалося
65 598 кримінальні провадження.
За цей період закінчено майже половину проваджень 27 606 або 42,1%
(9 місце по державі).

Абсолютну більшість розслідуваних кримінальних проваджень закрито
(23 042 або 83,5%). Їх кількість порівняно з 2017 роком зменшилася на 25,6%.
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До суду скеровано 4 447 обвинувальних актів, що на 5,9% більше ніж
у 2017 році.
Кожен сімнадцятий (258) обвинувальний акт скеровано до суду з угодами
про примирення.
Кожен чотирнадцятий (309 або 6,9%) обвинувальний акт скеровано
до суду з угодами про визнання винуватості.
Порівняно з 2017 роком майже 2 рази зросла результативність
розслідування проваджень про кримінальні корупційні правопорушення.
Зокрема у 2018 році скеровано до суду 60 обвинувальних актів проти 31
(+93,5%).
На 16,7% зросла кількість направлених обвинувальних актів про
правопорушення, вчинені у бюджетній системі: з 29 до 34, у сфері земельних
правовідносин: з 6 до 7.
Судами виправдано 8 осіб проти 15 осіб виправданих судами у 2017 році.
Встановлено збитків за закінченими кримінальними правопорушеннями 70,2 млн.грн., відшкодовано збитків на суму 8,2 млн.грн., пред’явлено позовів
у звітному періоді на суму 43,2 млн.грн., накладено арешт на майно на суму
47,9 млн.грн.
У провадженні слідчих ГУ Національної поліції в Миколаївській області
станом на 1 січня 2019 року залишилось 32 232 кримінальних провадження.

Спільними зусиллями та наполегливістю прокурорів вдалося зберегти
тенденцію до підвищення рівня розкриття кримінальних правопорушень, який
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є вищим від середнього показника по Україні та становить 46,9% проти 43,3%
за оголошенням особам про підозру та 43,7% проти 41,1% за остаточними
результатами досудового розслідування.

Упродовж 2018 року за матеріалами правоохоронних органів області
виявлено та знешкоджено 7 (2017 року - 5) злочинних угруповань (Національна
поліція - 5, СБУ - 2), якими вчинено 105 загальнокримінальних правопорушень.
Зокрема, за процесуального керівництва прокуратури області завершено
розслідування та скеровано до суду 3 обвинувальні акти стосовно 11 осіб,
які діючи у складі організованої групи займались незаконним обігом
наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб,
які у складі організованої групи займались незаконним переправленням
іноземних осіб через державний кордон України шляхом виготовлення
та надання підроблених документів.
Направлено до суду обвинувальний акт стосовно 5 осіб, які у складі
злочинної організації заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету в
сумі 419 тис.грн.
У березні 2018 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно
4 осіб, які діючи у складі організованої групи шляхом підроблення офіційних
документів, та шляхом обману заволодівали рухомим та нерухомим майном
фізичних осіб та територіальної громади в особі Миколаївської міської ради.
Направлено до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, які діючи
у складі організованої групи, з метою укриття вчиненого розбійного нападу,
скоїли вбивство мешканця міста Миколаєва.
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Окрім того, слідчими підрозділами правоохоронних органів області
зареєстровано ще 2 кримінальних провадження, стосовно 13 членів
організованих груп, досудове розслідування у яких триває.
Судами розглянуто 4 кримінальні провадження стосовно організованих
груп, за результатами яких засуджено 12 осіб, з яких 9 до реального
позбавлення волі.
Члени організованих груп вироками судів не виправдовувались.
Стан прокурорського нагляду за додержанням законів
органами Служби безпеки України
Підвищена увага правоохоронними органами області приділялась
протидії проявам сепаратизму та тероризму.
Наслідком здійснених у попередніх періодах превентивних заходів стало
істотне зменшення виявлених та розслідуваних кримінальних правопорушень з
ознаками тероризму та сепаратизму - 10 (7 - тероризм, 3 - сепаратизм) проти 26
(22 - тероризм, 4 - сепаратизм) за минулий рік.
Водночас, кількість розслідуваних кримінальних проваджень зросла
у 2,8 рази - 216 проти 75 у минулому році.
Упродовж минулого року до суду направлено 18 обвинувальних актів
(проти 20 у минулому році), з них: один обвинувальний акт щодо організованої
злочинної групи у складі шести осіб, які шахрайським шляхом заволодівали
правом на майно і нерухомим майном територіальної громади, громадян,
коштами державних і комерційних банків, фізичних осіб, транспортними
засобами юридичних і фізичних осіб, один обвинувальний акт за фактом
незаконного придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації, один - за фактом порушення порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, один - за
фактом контрабанди культурних цінностей, один - за фактом надання
неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, 2 за фактами отримання неправомірної вигоди правоохоронцями, 9 - за фактами
самовільного залишення військової частини, 2 - за фактами службового
підроблення документів.
За направленими до суду обвинувальними актами у кримінальних
провадженнях, завершених за процедурою спеціального досудового
розслідування за обвинуваченням осіб у вчиненні особливо тяжких злочинів,
пов’язаних з участю у діяльності терористичних організацій, судами винесено
2 заочних обвинувальних вироки, якими обвинуваченим призначено покарання
у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Стан прокурорського нагляду за додержанням законів
слідчими слідчого управління фінансових розслідувань
Державної фіскальної служби у Миколаївській області
У провадженні слідчих СУ ФР ГУ ДФС в області упродовж року
перебувало 164 кримінальні провадження (за 2017 рік - 150), тобто на 8,5%
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більше. З них у 105 досудове розслідування розпочато протягом минулого року.
З вказаного числа закінчено - 57 (34,7%) проваджень (по державі 36,8%).
Направлено до суду 20 (35,1%) проваджень з обвинувальними актами
(по державі 33,4%), 11 (19,3%) проваджень з клопотаннями про звільнення осіб
від кримінальної відповідальності (по державі 12,7%) та ще 26 (45,6%) закрито (по державі - 53,9%).
Скеровано до суду 12 обвинувальних актів з угодою про визнання
винуватості, що становить 60% від загальної кількості направлених до суду
проваджень з обвинувальними актами (по державі 43,7%).
За
закінченими
кримінальними
провадженнями
відшкодовано
5 591 тис.грн., що на 26,2% більше ніж у 2017 році (за 2017 рік - 4 430 тис.грн.).
Питома вага відшкодованих збитків від встановлених становить 100%
(по державі 76,3%).
Станом на 01.01.2019 у залишку знаходилось 64 незакінчених
кримінальних проваджень.
Стан досудового розслідування
кримінальних корупційних правопорушень
слідчими підрозділами Національної поліції
Упродовж минулого року органами поліції області розпочато досудове
розслідування у 129 кримінальних правопорушеннях про корупційні
правопорушення (4 місце по державі, у 88 правопорушеннях - за 2017 рік),
направлено до суду 60 обвинувальних актів (12 місце по державі, 31
обвинувальний акт - у 2017) щодо 129 корупційних кримінальних
правопорушень (9 місце по державі, 89 правопорушень - у 2017).
У закінчених провадженнях установлено матеріальних збитків на суму
34,8 млн.грн. (13 млн.грн. - у 2017), відшкодовано 0,7 млн.грн. (2,9 млн.грн. - у
2017), накладено арешт на майно на суму 31,5 млн.грн. (3 млн.грн. - у 2017),
пред’явлено позовів на суму 28,3 млн.грн. (7 млн.грн. - у 2017).
Корупційні кримінальні провадження до суду для вирішення питання
про звільнення осіб від кримінальної відповідальності не скеровувались (за
2017 рік - 0).
Стан досудового розслідування
кримінальних правопорушень слідчими органів прокуратури та
процесуального керівництва прокуратури області
Завершено розслідування у кожному другому провадженні (138, або
67,3%), тоді як по державі питома вага таких проваджень складає 45,6%.
До суду скеровано 2 обвинувальних акта про корупційні
правопорушення, відносно 3 осіб, 6 – щодо правоохоронців (одне щодо
працівників органів ДФС, 5 – органів внутрішніх справ), та одне – відносно
судді.
Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора працівників
прокуратури Миколаївської області визначено старшими груп слідчих та
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прокурорів у кримінальному провадженні за підозрою низки осіб, які у складі
злочинної організації скоїли тяжкі злочини на території Миколаївської області.
Забезпечено відшкодування 36,6% завданих злочинами збитків, у той
час як по державі їх питома вага 13,6%.
Стан роботи правоохоронних органів області
у сфері протидії адміністративно караній корупції
Упродовж 2018 року за погодженням з регіональною прокуратурою
спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції в області
складено та скеровано до суду 287 протоколів про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією (проти 142, складених у 2017 році).
За результатами розгляду судами справ за вказаними протоколами,
адміністративне стягнення у вигляді штрафу накладено на 105 осіб
(у 2017 році – 42 особи):
- 46 депутатів місцевих рад;
- 6 посадових осіб органів місцевого самоврядування;
- 25 правоохоронців;
- 7 державних службовців;
- 5 службових осіб інших державних органів;
- 16 посадових осіб юридичних осіб публічного права.
Категорія осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією у 2018 році

16
25

46

депутати місцевих рад
правоохоронці
посадові особи юридичних осіб публічного права
На вказаних осіб накладено штрафи на загальну суму 135 тис.грн.
(123 тис.грн. у 2017 році).
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Органами прокуратури Миколаївщини у 2018 році активно
реалізовувались повноваження, передбачені частиною 3 статті 65 Закону
України «Про запобігання корупції», у частині реагування на порушення вимог
вказаного Закону, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Зокрема, упродовж минулого року органами прокуратури області на
адреси керівників установ, відомств та організацій внесено 104 документи
реагування, за результатами розгляду яких, до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 42 особи. Інші подання перебувають на розгляді.
У минулому році за документами реагування органів прокуратури
скасовано 4 нормативні акти органів місцевого самоврядування, прийняті з
порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Стан нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних провадженнях та інших примусових заходів
Минулого року прокурорами внесено 283 документи реагування, за
результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 304 службові особи
кримінально – виконавчої служби та органів поліції (за ефективністю
реагування на виявлені порушення 3 місце у державі).
Завдяки вжитим заходам не допущено фактів втеч, захоплення заручників
та вчинення тяжких злочинів, а також недозволених заходів впливу, катувань,
нелюдського або іншого, що принижує гідність, поводження чи покарання у
місцях несвободи області.
Зважаючи на ефективне реагування органів прокуратури, в установах
виконання покарань області відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску
на пенсійне страхування та до фонду соціального захисту від нещасних
випадків на виробництві і професійних захворювань.
Покращився стан нагляду за додержанням законів і прав в’язнів на
охорону здоров’я. Упродовж поточного року рівень смертності в’язнів в
установах ДКВС України в області зменшився з 16 до 10.
Завдяки узгодженим заходам припинено канали постачання до державних
установ «Миколаївський слідчий ізолятор», «Вознесенська виправна колонія
№ 72» та «Казанківська виправна колонія № 93» наркотичних засобів та
розпочато кримінальні провадження щодо 4 працівників зазначених установ, які
намагались пронести на територію, що охороняється, заборонені предмети.
З метою забезпечення належного впливу на стан законності в установах
виконання покарань області, органами прокуратури області налагоджено плідну
співпрацю з регіональним координатором взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській
області.
Регіональною прокуратурою налагоджено ефективну співпрацю з
громадськими організаціями. Експертним центром з прав людини, основною
метою якого є налагодження ефективної взаємодії регіональних осередків
державних правозахисних інститутів та громадськості щодо попередження
порушень прав людини та забезпечення їх належного розслідування, позитивно
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відмічено оперативність реагування органів прокуратури Миколаївської області
на випадки порушень прав людини у місцях несвободи області.
Завдяки вжитим заходам, минулого року від реалізації конфіскованого
майна до державного бюджету перераховано понад 324 тис. грн., що майже на
третину більше ніж за 2017 рік.
Окрема увага регіональною прокуратурою приділялася реагуванню на
факти недодержання посадовими особами органів поліції вимог національного
законодавства про адміністративні правопорушення при застосуванні заходів
примусу, зокрема, при адміністративному затриманні. За результатами
перевірок у вказаній сфері внесено 53 акти прокурорського реагування, до
відповідальності притягнуто 44 службових осіб.
Генеральною прокуратурою України позитивно відмічено проведену
прокуратурою області ефективну перевірку стану додержання вимог
кримінально-виконавчого законодавства в місяцях несвободи ДКВС України в
області. За результатами вказаної перевірки виявлено 3 факти, коли комісією
Миколаївського слідчого ізолятора незаконно визначено засудженим вид
виправної установи та рівень безпеки.
Окрім того, систематичні порушення вимог законодавства у діяльності
державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» зумовили звернення
регіональної прокуратури до Міністерства юстиції України з ініціативою щодо
розташування на території Миколаївської області, за межами обласного центру,
нової, сучасної установи попереднього ув’язнення, з урахуванням міжнародних
норм та приведення її діяльності у відповідність до вимог законодавства.
Вказану ініціативу підтримано Міністерством юстиції України та
Південним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Вжито заходів у сфері суспільних відносин щодо володіння, користування
і розпорядження земельними ділянками, які перебувають в державній власності
та передані у користування установам кримінально – виконавчої служби
області.
Також Генеральною прокуратурою України позитивно відмічено
діяльність органів прокуратури області при здійсненні нагляду за додержанням
законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.
Стан представницької діяльності
органів прокуратури області
Забезпечено ефективну реалізацію функції представництва в судах –
упродовж року до суду пред’явлено позови на суму понад 1 млрд.грн. (проти
359,2 млн.грн. за 2017 рік).
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Структура позовної роботи по напрямках
представницької діяльності
(всього пред’явлено позовів на 1 млрд.грн.)
Земельні відносини - 639,6
млн.

60,8%

Бюджетна сфера - 398 млн.
Державна та комунальна
власність - 15,7 млн.
1,5%

37,7%

Зокрема, у земельній сфері пред’явлено позови на суму 639 млн.грн.
щодо земель площею 1250 га.
Принципово реагували органи прокуратури області на факти незаконної
забудови рекреаційних територій загального користування, лісових урочищ,
розташованих на узбережжі водних об’єктів обласного центру та курортних зон
області, які набули суспільного резонансу (урочище Жовтневе, Леваневців,
пляжні зони Чорного моря та ін.).
Так, з метою повернення незаконно вилучених земель на узбережжі
Чорного моря заявлено 50 позовів щодо повернення рекреаційних територій
площею 13 га вартістю 16 млн.грн.
Як приклад, прокуратурою області пред'явлено до Березанського
районного суду позов про визнання незаконним та скасування розпорядження
Березанської райдержадміністрації, яким продано у приватну власність
товариству для забудови комерційними об’єктами земельну ділянку лісового
фонду, розташовану у межах прибережної захисної смуги Чорного моря,
площею понад 1 га вартістю 6 млн.грн.
Крім цього, Миколаївською місцевою прокуратурою №1 пред’явлено до
Очаківського міськрайонного суду 10 позовів про скасування рішень
Покровської сільської ради, котрими надано у власність громадян для
будівництва житлових будинків земельні ділянки державного лісового фонду
загальною площею 1,6 га, вартістю 1,7 млн.грн., розташованих на території
Кінбурнської коси.
Судовий розгляд вказаних справ триває.
Приділено увагу питанням незаконного використання земель
сільськогосподарського призначення, що є актуальним для регіону, пред’явлено позовів щодо повернення державі загалом 1145 га вартістю
17,8 млн.грн.
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Так, органами прокуратури області встановлені факти незаконного
використання фермерськими господарствами земельних ділянок загальною
площею понад 424 га вартістю майже 10,7 млн. грн. без правовстановлюючих
документів. З метою повернення земель державі місцевими прокуратурами
пред’явлено 12 позовів, з яких 2 задоволено, розгляд інших позовів триває.
Виявлено факти незаконного надання земель водного фонду в межах
портової інфраструктури.
Зокрема, прокуратурою області пред’явлено позов до Миколаївської
міської ради, рішенням якої товариству під видом надання земельної ділянки
фактично передано в оренду та у приватну власність частину водного об'єкту
загальнодержавного значення - Бузького лиману площею 93 га вартістю 585
млн.грн. Остаточне рішення у справі не прийнято.
На захист інтересів держави у бюджетжній сфері пред’явлено 39 позовів
на суму 398 млн.грн.
Так, прокуратурою області до господарського суду заявлено позов про
визнання недійсними процедури закупівлі Миколаївською філією
ДП «Адміністрація морських портів України» робіт по будівництву причалу
№ 8 Миколаївського морського порту вартістю 379 млн. грн. та укладеного за її
наслідками договору.
Підставою для звернення до суду стало обрання переможцем учасника, у
якого відсутній не тільки досвід виконання аналогічних робіт, а й власне
обладнання та працівники, а для виконання робіт планувалось залучення
численної кількості приватних субпідрядних організацій, що в свою чергу
призвело б до суттєвого збільшення собівартості робіт. Наразі позов
розглядається судом.
Інший приклад - Миколаївською місцевою прокуратурою № 1 до
господарського суду заявлено позов про стягнення заборгованості у розмірі
468 тис.грн. з ПАТ, яке ухилялось від повернення коштів фінансової підтримки,
наданої товариству у 1999 році з обласного бюджету. Рішенням суду від
12.10.2018 позов задоволено у повному обсязі та заборгованість на цей час
стягується органами ДВС у примусовому порядку.
З питань державної та комунальної власності пред’явлено позови на
суму 15,7 млн.грн.
Зокрема, прокуратурою області до господарського суду пред’явлено
позов про стягнення з ТОВ заборгованості по орендній платі за використання
державного майна та пені на загальну суму 4,4 млн.грн. Під час розгляду
справи судом, зазначені кошти сплачено відповідачем до державного бюджету
у повному обсязі.
Окрім того, за наслідками представницької діяльності розпочато 87
кримінальних проваджень, з яких 41 щодо оборудок із бюджетними коштами
та 31 щодо правопорушень у сфері земельних відносин.
Загалом судами задоволено позови на суму 102 млн.грн., добровільно
відшкодовано за закритими справами – 18 млн.грн.
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У сфері земельних відносин сума задоволених позовів та вибуття якої
попереджено складає 84,2 млн.грн., що становить 82 % від суми задоволених
позовів.
Зокрема, рішенням господарського суду Миколаївської області від
16.04.2018, залишеним в силі постановою Південно-західного апеляційного
господарського суду від 05.11.2018 задоволено позов першого заступника
прокурора Миколаївської області в інтересах держави в особі ГУ
Держгеокадастру області до ТОВ «Південь-Агро», ДП «Сільськогосподарське
підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№103)» про
визнання недійсним договору підряду з вирощування сільськогосподарської
продукції та зобов’язання повернути земельну ділянку загальною площею
896,46 га, вартістю 19,5 млн.грн. у розпорядження держави.
Органами прокуратури Миколаївської області забезпечено участь у
розгляді 243 справ. Судами апеляційної інстанції розглянуто за участю
прокурора – 62 справи. Сума за рішеннями, скасованими за скаргами, заявами
прокурора становить 28 млн.грн.

Апеляційне та касаційне оскарження
негативних судових рішень
85
80

2017 рік 72 скарг

75

84

2018 рік 84 скарги

70
65

72

На достатньо високому рівні залишається якість апеляційного
оскарження незаконних судових рішень. У 2018 році питома вага задоволених
апеляційних скарг від розглянутих склала 65 %.
Ефективність касаційного оскарження за 2018 рік становить 66,6%.
Зокрема, постановою Касаційного господарського суду у складі
Верховного Суду від 17.05.2018 у справі за позовом прокурора області в
інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Миколаївської
обласної державної адміністрації, визнано незаконним й скасовано
розпорядження, яким приватному підприємству надано в оренду земельну
ділянку площею 157 га за рахунок донної поверхні Бузького лиману, який
відноситься до внутрішніх морських вод України.
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Упродовж року прокурорами забезпечено виконання постановлених за їх
позовами судових рішень на суму 53,7 млн. грн.
У межах реалізації представницьких повноважень у власність держави
повернуто, а також попереджено незаконне надання земель загальною площею
1294 га.

Кількість земель повернутих за результатами
розгляду позовів прокурорів

1294

1185

2017 рік 1185 га
2018 рік 1294 га

У жовтні 2018 року державним виконавцем реально повернуто державі
203 га вартістю 10 млн. грн. цінних земель сільськогосподарського
призначення, розташованих на території Снігурівського району області, які
незаконно у позаконкурентному порядку надано громадянину для ведення
фермерського господарства.
Також, за втручання прокурорів виконано судові рішення про скасування
незаконно отриманих правовстановлюючих документів на землю та
зобов’язання недобросовісних власників та користувачів повернути державі
території пляжних зон відпочинку узбережжя Чорного моря загальною
площею понад 8 га вартістю більше 16 млн. грн.
Поновлено порушені інтереси держави щодо використання 281 га земель
лісового фонду вартістю 7,5 млн. грн.
Зокрема, реально виконано рішення господарського суду Миколаївської
області, постановлене за позовом прокурора області в інтересах Кабінету
Міністрів України, з незаконного користування підприємця повернуто земельні
ділянки державного лісового фонду загальною площею 242 га вартістю
4,8 млн. грн., що розташовані в межах території Володимирівської сільської
ради Казанківського району Миколаївської області.
Активно використовувалися прокурорами надані законодавством
повноваження на завершальній стадії судового процесу, задоволено 5 скарг
(позовів), поданих прокурорами до суду та 115 скарг, поданих у порядку
відомчого контролю, що є одним із кращих результатів роботи на рівні
держави.
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Крім того, виявлено факти вчинення учасниками виконавчого
провадження кримінально-караних діянь, за якими розпочато 10 кримінальних
проваджень.
Стан законності щодо захисту прав і свобод дітей
Органами прокуратури області приділяється постійна увага захисту прав
дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства.
З початку року у цій сфері до суду заявлено 31 позов на загальну суму
майже 11 млн. грн. Судами задоволено 22 позови на суму 1,3 млн. грн.,
добровільно відшкодовано за закритими справами 9.4 млн. грн., попереджено
незаконне вибуття коштів і майна на суму 870 тис. грн. Забезпечено участь у
судовому розгляді 23 справ. Повернуто та попереджено незаконне вибуття
земель площею 328 га. Реально виконано судових рішень на суму 1 млн. грн.,
розпочато 12 кримінальних проваджень.
Лише на виконання рішення суду від 05.07.2018, постановленого за
результатами розгляду позову Первомайської місцевої прокуратури в інтересах
держави в особі ГУ Держгеокадастру в області, останньому повернуто земельну
ділянку площею 33,8 га вартістю 772 тис. грн.
Постійна увага приділяється питанню дотримання вимог законодавства
щодо безпеки функціонування дитячих ігрових майданчиків. У цій сфері
заявлено 6 позовів про визнання протиправною бездіяльності Кам’яноКостуватської та Куцурубської сільських рад, Кривоозерської, Березанської і
Казанківської селищних рад, а також Миколаївської міської ради, та
зобов’язано їх вжити відповідних заходів з метою недопущення травмування
дітей. Наразі 5 позовів задоволено, один – перебуває на розгляді суду.
Баштанська та Первомайська місцеві прокуратури реагували на
порушення законодавства у сфері використання бюджетних коштів під час
проведення закупівель. Ними до господарського суду Миколаївської області
заявлено 6 позовів на 2,2 млн. грн. з вимогами визнання недійсними результатів
торгів та укладених за їх наслідками договорів.
У полі зору прокурорів постійно перебувають питання дотримання прав
дітей, які потрапили у конфлікт із законом.
Упродовж 12 місяців 2018 року зареєстровано зростання рівня підліткової
злочинності на 9,5% (277 проти 253 кримінальних правопорушень за
аналогічний період минулого року).
Зокрема, зросла кількість злочинів, учинених неповнолітніми, у містах
Вознесенську (з 10 до 15), Очакові (з 5 до 15), Первомайську (з 8 до 16),
Баштанському (з 8 до 19), Доманівському (з 8 до 25) та Миколаївському (з 11 до
20) районах.
Найбільше кримінальних проваджень розпочато у Заводському (25),
Інгульському (21), Корабельному (14) районах міста Миколаєва. Найменше – у
Братському та Березнегуватському районах області – по 1.
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Кількість кримінальних правопорушень,
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Із загальної кількості кримінальних правопорушень, облікованих у
звітному періоді, 132 - відносяться до категорії тяжких, 3 – до особливо тяжких.
Домінуюче місце у структурі злочинності продовжують займати
правопорушення майнової спрямованості. Їх питома вага становить 87% від
загальної кількості правопорушень.
Види злочинів, які вчинили неповнолітні
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Із 277 кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх
участі упродовж звітного періоду, 224 відносяться до категорії майнових
злочинів, з яких: 204 – крадіжки приватного майна, 13 – пограбувань, 3 –
розбої, 6 – шахрайств.
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Найбільше правопорушень майнової спрямованості реєструвалося
Заводським ВП ГУНП (13) та Вознесенським ВП ГУНП (15). Найменше Арбузинським відділенням Братського ВП (1), Березнегуватським відділенням
Снігурівьского ВП ГУНП (1) та Южноукраїнським відділенням
Первомайського ВП ГУНП (1).
Порівняно з аналогічним періодом 2017 року упродовж 12 місяців 2018
року кількість неповнолітніх, які вчинили злочини, зменшилася на 1,8% (з 218
до 214).
Кількість підлітків, що вчинили злочини у стані алкогольного сп’яніння,
залишається на рівні минулого року - 8.
За 12 місяців 2018 року до кримінальної відповідальності притягнуто 7
учнів ВНЗ, 83 школяри, 56 учнів ПТНЗ та 69 осіб, які не працювали та не
навчались.
У групі неповнолітніх вчинили злочини 28 осіб, у групі з дорослими – 30
осіб, тими, що раніше вчиняли кримінальні правопорушення – 34.

Кількість неповнолітніх, які скоїли злочини
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Упродовж 2018 року територіальними органами поліції стосовно
неповнолітніх складено 204 (упродовж 2017 - 253) протоколів про
адміністративні правопорушення, з яких 156 (у 2017 - 133) - за вчинення
правопорушень, передбачених ст. ст. 175-1, 178 КУпАП.
У залишку на початок 2018 року перебувало 9 кримінальних проваджень.
З початку року розпочато 234 кримінальних проваджень щодо неповнолітніх.
Станом на 31.12.2018 закінчено розслідуванням 204, що на 19 менше ніж за
2017 рік (223). За результатами досудового розслідування до суду скеровано
177 обвинувальних актів, з яких 4 – з угодами про примирення та 4 – з угодами
про визнання винуватості, та 2 клопотання про звільнення неповнолітніх
підозрюваних від кримінальної відповідальності.
У 2018 році прокурором прийнято рішення про закриття одного
кримінального провадження на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України у зв’язку з
відмовою потерпілої від обвинувачення.
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На підставі ст. 208 КПК України упродовж 12 місяців 2018 року за
підозрою у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів затримано 11
неповнолітніх. Випадки безпідставного затримання відсутні.
Ювенальними прокурорами ефективно використовуються повноваження,
передбачені ст. 36 КПК України. Так, процесуальними керівниками слідчим у
кримінальних провадженнях даної категорії надано 98 вказівок.
Приділялась увага нагляду за додержанням прав дітей при застосуванні
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян, забезпечення їх якісного медичного обслуговування, профілактики
рецидивної злочинності серед неповнолітніх тощо.
Міжнародне співробітництво прокуратури області
Упродовж 2018 року прокуратурою області організовано виконання 26
запитів іноземних компетентних органів про надання міжнародної-правової
допомоги: 21 запитів - про виконання процесуальних дій, 3 - про перейняття
кримінального провадження, 2 – про екстрадицію. 46% таких запитів надійшли
з країн-членів ЄС, 53% - з країн-учасниць СНД.
Завдяки належному орієнтуванню правоохоронних органів області на
необхідність перевірки обставин, які зумовлюють оголошення підозрюваних у
міжнародний розшук, та оголошення таких осіб за наявності підстав у розшук,
упродовж 2018 року за кордоном встановлено місцезнаходження 10
правопорушників. Запити про екстрадицію осіб підтримані центральними
органами з міжнародних відносин та направлені до іноземних держав.
На даний час правоохоронними органами вивчаються запити про
екстрадицію 13 осіб, що перебувають у розшуку у зв’язку з ухиленням від
органів досудового розслідування та суду. За вказаними запитами на території
Російської Федерації вже затримано дві особи з метою вирішення питання щодо
наявності підстав для екстрадиції останніх до України.
Стан діяльності щодо особистого прийому громадян,
розгляду звернень та запитів
Загалом до органів прокуратури Миколаївської області упродовж 2018
року надійшло 9556 звернень, що на 21 % менше ніж за 2017 рік (12077).
Працівниками органів прокуратури області вирішено по суті 5616
звернень, з яких 54 визнано обґрунтованими.
Кожне третє звернення (1652) з вирішених направлено за належністю в
інші органи.
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На особистий прийом до органів прокуратури області звернулося
2641 громадянин, з них 248 прийнято особисто керівниками прокуратур, у тому
числі 32 в’язні.
Упродовж першого півріччя 2018 року до органів прокуратури області
надійшло 123 запити на публічну інформацію, з яких 101 розглянуто (у 2017
році – 80).
На 64 (у 2017 році - 46) запита надано інформацію, 32 (у 2017 році – 31)
запитувачам роз’яснено норми законодавства про доступ до публічної
інформації, 21 (у 2017 році - 15) запити скеровано для організації розгляду
належним розпорядникам інформації.
Лише у 5 (2017 - 3) випадках запитувачам відмовлено у наданні
інформації з підстав, визначених Законом України «Про доступ до публічної
інформації».
Результати розгляду запитів на інформацію органами
прокуратури області

Рішення, дії чи бездіяльність прокуратури області з питань доступу до
публічної інформації не оскаржувалися.
Прокуратура Миколаївської області

