Інформація про результати діяльності органів прокуратури Чернівецької
області за підсумками роботи у І півріччі 2020 року
Відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про прокуратуру»
інформую про результати діяльності органів прокуратури Чернівецької області
за підсумками роботи у першому півріччі 2020 року та вжиті заходи щодо
покращення прокурорської діяльності, реального усунення порушень законів,
поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до
встановленої законом відповідальності, забезпечення відшкодування завданої
шкоди.
Вжитими скоординованими заходами забезпечено один із найнижчих
рівнів злочинності на 10 тисяч населення – 42,7 (у державі – 51,5).

Рівень злочинності на 10 тис. населення
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За 6 місяців 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань
зареєстровано 5896 кримінальних правопорушень, що на 7,8% менше ніж за
аналогічний період 2019 року (6283).
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З початку року на 11,2 % зменшилась кількість облікованих кримінальних
правопорушень, у тому числі особливо тяжких (на 15,7 %), тяжких (на 0,7 %),
середньої тяжкості (на 19,6 %) злочинів. На 16,7 % зменшилась кількість
злочинів проти власності, зокрема крадіжок – на 28,8 %, у тому числі з квартир
– на 51,9 %. Зменшилась кількість злочинів, скоєних особами, які раніше їх
вчиняли (на 9,3 %).
При цьому, на 97,1 % більше викрито злочинів проти довкілля, на 60 % –
у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов’язаної з наданням
публічних послуг, на 19,6 % – щодо незаконного виробництва, зберігання чи
збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Відсоток розкриття кримінальних правопорушень, облікованих у
звітному періоді за закінченими кримінальними провадженнями, залишається
одним з найвищих серед інших регіонів (45,1 % проти 43,7 % у державі), у тому
числі злочинів минулих років (1,6% проти 1,2% у державі).
Суттєве зниження рівня злочинності відбулося на території області за
виключенням Новоселицького, Сокирянського, Хотинського, Герцаївського та
Путильського районів.
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Здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням,
органами прокуратури області виявлено та внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань дані про 128 кримінальних правопорушень, які не були
обліковані працівниками поліції. До суду скеровано 19 кримінальних
проваджень даної категорії.
Скасовано 335 незаконних постанов слідчих про закриття кримінальних
проваджень.
У кримінальних провадженнях дано 1858 письмових вказівок.
Дано письмових вказівок
ДФС; 1

Поліція; 1801

СБУ; 4

ДБР; 52
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Слідчими Національної поліції в області із закінчених розслідуванням
кримінальних проваджень до суду скеровано 1010 проваджень. З угодами про
визнання винуватості до суду скеровано 73 обвинувальні акти.
У закінчених кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування
збитків на 43% (5 млн 639 тис. грн). Накладено арешт на суму 8,019 млн грн.
Забезпечено процесуальне керівництво в актуальних кримінальних
провадженнях, розслідуваних органами поліції в області.
Наприклад, 20.05.2020 повідомлено про підозру та застосовано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави
розміром 110 000 грн депутату Хотинської міської ради за вчинення злочину,
передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, який отримав неправомірну
вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4000 доларів США за вирішення
питання щодо надання директору ТОВ в довгострокову оренду земельної
ділянки в межах м. Хотин, орієнтовною площею 2,2 га.
Окрім цього, 22.05.2020 до суду переданий обвинувальний акт у
кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України
відносно фізичної особи підприємця, який виконуючи відповідно до договору
підряду реконструкцію стадіону в с. Рукшин Хотинського району Чернівецької
області, чітко усвідомлюючи, що він не виконав усі обсяги та види робіт,
передбачені договором, склав завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
акти форми КБ-2в та довідку форми КБ-3, до яких вніс недостовірні відомості
про об’єми та обсяги виконаних підрядних робіт та, з метою заволодіння
бюджетними коштами, подав їх до Рукшинської сільської ради, внаслідок чого
отримав від сільської ради грошові кошти в сумі 1 443 150 грн, у тому числі
зайво перераховані кошти місцевого бюджету в сумі 727 491 грн.
Слідчими органів Служби безпеки в області закінчено досудове
розслідування у 27 кримінальних провадженнях, з яких 14 – скеровано до суду
з обвинувальними актами.
За результатами розгляду 5 обвинувальних актів судами області ухвалено
обвинувальні вироки та до реальної міри покарання засуджено 5 осіб.
До прикладу, вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від
17.03.2020 засуджено громадянина К. за вчинення злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді 3 років
1 місяця позбавлення волі.
Органами Державної фіскальної служби в області завершено
розслідуванням 21 кримінальне провадження, з яких 10 – з обвинувальними
актами скеровано до суду.
Так, 30.04.2020 скеровано до суду кримінальне провадження за фактом
ухилення від сплати податків стосовно фізичної особи підприємця, який
упродовж 2019 року здійснював експортні операції з реалізації продуктів
харчування, які не відобразив у своїй податковій звітності, чим ухилився від
сплати податків на загальну суму понад 312 000 грн. У ході досудового
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розслідування збитки завдані державі відшкодовано у повному обсязі. Триває
судовий розгляд.
Також, упродовж 6 місяців 2020 року до суду скеровано 3 кримінальні
провадження за фактами незаконної діяльності автозаправних станцій на
території Чернівецької області за ознаками вчинення кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України. У таких провадження
правопорушники вину визнали повністю та за результатами досудового
розслідування діяльність незаконних АЗС припинено.
Відділом організації і процесуального керівництва досудовим
розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що
поширює свою діяльність на Чернівецьку область упродовж першого півріччя
2020 року здійснювалось процесуальне керівництво у 265 кримінальних
провадженнях.
Прокурорами відділу забезпечено закінчення досудового розслідування у
86 кримінальних провадженнях, з яких 79 – закрито, а 7 – скеровано до суду з
обвинувальними актами.
Із числа скерованих до суду обвинувальних актів: 5 – про корупційні
правопорушення, 2 – за фактами збуту наркотичних засобів та психотропних
речовин.
Серед скерованих до суду обвинувальних актів: 3 – відносно працівників
поліції, 2 – відносно працівників митниці, 1 – відносно головного лісничого,
1 – відносно інспектора кримінально-виконавчої установи.
Для прикладу, до суду скеровано обвинувальний акт відносно головного
лісничого ДП «Глибоцький спеціалізований лісгосп АПК», який отримав
неправомірну вигоду у розмірі 12 тис. грн від громадянина Б. за
безперешкодний відпуск на постійній основі лісодеревини з ДП «Глибоцький
спеціалізований лісгосп АПК» за мінімальною ціною, без проведення аукціону.
Станом на 31.06.2020 у залишку перебувало 5 кримінальних проваджень
у яких 6 особам повідомлено про підозру про злочини у сфері
лісокористування, щодо незаконного обігу наркотичних засобів, у сфері
службової діяльності, у тому числі й про корупційні злочини.
У сфері протидії організованій злочинності викрито 6 злочинних
угруповань. За перше півріччя 2020 року обвинувальні акти відносно 7 осіб
скеровані до суду.
Зокрема, СУ ГУНП в Чернівецькій області завершено досудове
розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199,
ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263
КК України щодо організованої злочинної групи у складі 5 осіб, які з грудня
2018 року по листопад 2019 року займались придбанням, зберіганням,
перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти, яку
використовували, як засіб платежу, під час придбання матеріальних цінностей.
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Також, скеровано до суду кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 ч. 2
ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України відносно організованої групи, яка займались
незаконним вирощуванням рослин конопель, виготовляли та збували
наркотичні засоби, а також зберігали їх по місцю свого проживання з метою
збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено –
канабіс, масою 5973,269 г.
У ході реалізації антикорупційного законодавства до суду скеровано
39 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення стосовно 39 осіб.
Так, до суду скеровано обвинувальний акт відносно головного бухгалтера
одного з підприємств області, яка зловживаючи службовим становищем, з
метою привласнення коштів підприємства, перерахувала кошти підприємства
на рахунок ФОПів за послуги по ремонту автобусів, які фактично не
надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству на
суму 1,8 млн грн.
Окрім цього, до суду скеровано обвинувальний акт за фактом одержання
неправомірної вигоди на суму 1200 доларів США завідувачем сектору
регіонального розвитку, містобудування та архітектури Новоселицької РДА за
забезпечення зміни цільового призначення земельних ділянок громадянина Т.
За фактами порушень вимог фінансового контролю в області у першому
півріччі 2020 року обліковано 9 кримінальних проваджень за ознаками злочину,
передбаченого ст. 366-1 КК України та скеровано до суду 1 кримінальне
провадження даної категорії.
Прокуратурою області погоджено складання та направлення до суду
правоохоронними органами 94 протоколи про адмінправопорушення, пов’язані
з корупцією.
Вказані протоколи за суб’єктним складом стосувались наступних
категорій осіб:
депутатів місцевих рад – 56 (у т.ч. 2 – стосовно депутата обласної
ради, 3 – районної ради);
-

посадових осіб органів місцевого самоврядування – 4;

-

посадових осіб юридичних осіб публічного права – 27;

-

колишніх працівників поліції в Чернівецькій області – 7.

За участі прокурорів судами, із прийняттям остаточного рішення,
розглянуто 76 протоколів, за якими 64 особи притягнуто до адміністративної
відповідальності у виді штрафу.
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Категорії осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності

Колишні працівники
поліції; 5

Посадові осіби
юридичних осіб
публічного права; 20

Депутати місцевих рад;
37

Посадові осіби органів
місцевого
самоврядування; 2

Крім того, органами прокуратури області у першому півріччі 2020 року
на виконання вимог ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції»
внесено 5 подань, за результатами розгляду яких 2 осіб притягнуто до
відповідальності.
Разом з тим, залишається низка проблемних питань.
Зокрема, це ріст злочинності у Герцаївському, Новоселицькому,
Сокирянському, Путильському та Хотинському районах.
Попри зменшення по області тяжких злочинів, їх ріст спостерігається у
Сторожинецькому (на 31%), Вижницькому (на 13,5%), Хотинському (на 15%),
Сокирянському (у 3,4 рази) та Новоселицькому районах (у 2 рази).
Не дивлячись на зменшення на 15,7% кількості особливо тяжких
злочинів, їх ріст відбувся у Хотинському районі (у 2,3 рази) та м. Чернівці (на
7,6%).
З початку року у 2 рази зафіксовано зростання на території регіону
кількості злочинів щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем. Найбільше у Сокирянському (у
24,7 рази), Новоселицькому (у 15,3 рази), Кіцманському районах (у 7 разів).
Не зважаючи на зменшення в області на 0,6% кількості злочинів проти
життя та здоров’я особи, їх зростання (від 35 % до 52 %) відбулось на
територіях Глибоцького, Сторожинецького, Кіцманського та Хотинського
районів.
З початку року законної сили набрали судові рішення про виправдування
та закриття за реабілітуючими підставами у кримінальних провадженнях
стосовно 9 осіб.
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Досудове розслідування у вказаних провадженнях здійснювалось:
- СУ ГУНП в Чернівецькій області – стосовно 2 осіб;
- СВ Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в області – стосовно
1 особи;
- СВ Чернівецького ВП ГУНП в області – стосовно 3 осіб;
- СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в області – стосовно
1 особи;
- СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в області –
стосовно 1 особи;
- СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в області – стосовно
1 особи.
З метою захисту інтересів держави органами прокуратури вжито низку
заходів представницького характеру.
У першому півріччі 2020 року органами прокуратури області пред’явлено
позовів на суму 192,4 млн грн, у тому числі з питань земельних відносин –
на 139,1 млн грн.
Сума у справах, за якими судом відкрите провадження з початку звітного року (тис. грн)
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З урахуванням минулорічних позовів судами задоволено позовних заяв
прокурорів на суму 148,1 млн грн, що у 3,6 рази більше, ніж за аналогічний
період 2019 року.
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Задоволено позовів, заяв, скарг, подань, сума по них (тис. грн)
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Забезпечено реальне виконання рішень судів за позовами прокурорів на
суму 100,8 млн грн, що становить 86,8% (по державі 43,5%).
Сума, на яку реально виконано рішення суду (тис. грн)
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законодавства у сфері земельних відносин, органами прокуратури області
пред’явлено позовних заяв на суму 139,1 млн грн. Судами, з урахуванням
минулорічних, задоволено 21 такий позов на суму понад 97,4 млн грн. Вжитими
заходами державі повернуто 146 га земель.
Наприклад, 03.01.2020 Господарським судом Чернівецької області
відкрито провадження за позовом Кіцманської місцевої прокуратури до
Візнюка М.В. про повернення державі в особі Чернівецької ОДА земельної
ділянки водного фонду площею 54,7 га вартістю 16,4 млн грн, розташованої в
адміністративних межах Южинецької сільської ради у зв’язку із закінченням дії
договору оренди землі.
Сокирянським
районним
судом
10.03.2020
задоволено
позов
Кельменецької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Чернівецької
обласної державної адміністрації до Руснака І. щодо звільнення та повернення
державі самовільно зайнятої земельної ділянки водного фонду в
адміністративних межах Олексіївської сільської ради – ставка площею 54,8 га,
вартістю понад 15 млн грн, який є найбільшим за площею в Чернівецькій
області.
Під
час
реалізації
представницьких
повноважень
розпочато
19 кримінальних проваджень. Прокурорами на дії посадових осіб органів
Державної виконавчої служби внесено 26 скарг у порядку відомчого контролю
керівництву служби, які на даний час розглянуті та задоволені.
З метою захисту інтересів держави у бюджетній сфері пред’явлено
позовів на суму 920 тис. грн.
До прикладу, 24.06.2020 Господарським судом Чернівецької області
відкрито провадження за позовною заявою Чернівецької місцевої прокуратури
в інтересах Чернівецькій міської ради до ТОВ «Уктранссервісгруп» та
управління культури Чернівецької міської ради щодо визнання недійсними
додаткових угод про постачання природного газу на 273 тис. грн.
З питань державної та комунальної власності задоволено позовів на суму
50,2 млн грн. Також судами області задоволено 4 позови прокурорів на суму
125 тис грн. з питань відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними
правопорушеннями.
Виходячи з конституційних повноважень, органами прокуратури
постійно вживаються заходи до посилення їх впливу на стан законності у
кримінальному судочинстві.
За участі прокурорів судами розглянуто 1015 кримінальних проваджень,
у тому числі з постановленням вироку – 383. Забезпечено участь у розгляді
167 проваджень судом апеляційної інстанції.
Прокурорами на незаконні судові рішення подано 58 апеляційних скарг.
Судом апеляційної інстанції задоволено скарги прокурорів стосовно 37 осіб.
Відсоток задоволених документів прокурорського
незаконні вироки судів першої інстанції складає 68 % .

реагування

на
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Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і
кримінальних справ задоволено касаційні скарги прокурора стосовно 7 осіб.
Рівень касаційної практики складає 50 % (по державі – 49 %).
Працівниками органів прокуратури в ході здійснення нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян проведено низку
перевірок та внесено 109 документів прокурорського реагування з вимогою
усунення порушень закону. За результатами їх розгляду до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 31 службову особу.
При цьому, не допущено фактів катування чи нелюдського поводження із
затриманими та взятими під варту особами, а також порушень прав ув’язнених
чи засуджених.
Прокуратурою Чернівецької області забезпечено виконання 27 звернень
іноземних держав про міжнародну правову допомогу у кримінальних
провадженнях. На території області встановлено 6 осіб, які розшукувались
іноземними країнами за вчинення на їх території кримінально-караних діянь.
Забезпечено фактичну видачу 3 осіб до іноземної держави. Прийнято остаточне
рішення у кримінальному провадженні, яке надійшли у порядку перейняття.
Питання розгляду звернень та особистого прийому є одним з важливих
напрямів діяльності органів прокуратури і постійно перебуває на контролі у
керівництва прокуратури області. Налагоджено взаємодію з громадськістю.
У першому півріччі 2020 року органами прокуратури вирішено
605 звернень громадян, з яких задоволено – 10. Працівниками прокуратури
області прийнято на особистому прийомі 138 громадян.
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» розглянуто 35 інформаційних запитів.
Реалізовуючи принцип гласності, з метою запобігання злочинності,
формування у суспільстві авторитету органів прокуратури, прокурорами
систематично висвітлюються у засобах масової інформації результати
діяльності. Здійснено 1061 виступ, на вебсайті Офісу Генерального прокурора
розміщено 62 матеріали про результати діяльності органів прокуратури області.
Робота органів прокуратури області щодо координації діяльності
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, забезпечення належного
нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативнорозшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, підтримання обвинувачення
та представництва інтересів держави в судах продовжується.

