
 

ІНФОРМАЦІЯ  

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ  

ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2021 РОЦІ 

 

 

Органами Чернівецької обласної прокуратури упродовж 2021 року 

вживалися 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. 

Координаційними засобами забезпечено нижчий, ніж у державі рівень 

кримінальної протиправності на 10 тисяч населення (70,4 проти 77,7). 

 

 

 

У 2021 році зменшилась кількість облікованих кримінальних 

правопорушень (6289 проти 6297). 
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При цьому, зменшилась на 12,0 % кількість злочинів проти життя та 

здоров’я особи, на 40,0 % – кримінальних правопорушень проти свободи, честі 

та гідності особи, на 19,4 % – правопорушень проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина, на 6,6 % – злочинів 

проти власності, у тому числі на 6,7 % – крадіжок, на 7,1 % – вимагань, на  

20,7 % – шахрайств.  

Також зменшилась кількість: фактів незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини (на 50 %), правопорушень проти безпеки виробництва  

(на 12,5 %), проти громадського порядку та моральності (на 32,6 %), у тому 

числі хуліганств (на 26,4 %), порушень правил безпеки руху та експлуатації 

транспорту, що спричинили смерть потерпілого (на 20,7 %), незаконного 

заволодіння транспортними засобами (на 16,3 %). 

Активізовано діяльність з виявлення кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності (на 8,0 %), у тому числі щодо ухилення від 

сплати податків, зборів (з 16 до 34, або у 2,1 рази).  

Більше виявлено кримінальних правопорушень проти довкілля (з 132 до 

169, або + 28,0 %), у тому числі порушень правил охорони або використання 

надр  (з 40 до 51, або + 27,5 %).  

Знизилось число кримінальних правопорушень проти громадської 

безпеки  (з 142 до 114, або - 19,7 %), у тому числі пов’язаних з незаконним 

обігом зброї (з 125 до 106, або - 15,2 %).  

Активізовано діяльність з викриття кримінальних правопорушень у сфері 

обігу наркотичних засобів та психотропних речовин  (з 421 до 435, або + 3,3 %), 

з них пов’язаних зі збутом (з 54 до 86, або + 59,3 %).  
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Спостерігається збільшення числа виявлених правопорушень у сфері 

використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (з 68 до 148, або у 2,2 рази). 

Попри зменшення кількості виявлених кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності, спостерігається підвищення ефективності роботи 

щодо викриття фактів хабарництва (з 132 до 140, або + 6,1 %).  

Зменшилась питома вага кримінальних правопорушень вчинених 

неповнолітніми (1,9 % проти 3,1 %), особами, які раніше вчиняли 

правопорушення (18,0 % проти 19,5 %), особами у стані алкогольного сп’яніння 

(4,7 % проти 6,5 %), іноземними громадянами (0,7 % проти 1,0 %).  

Збільшилось число кримінальних правопорушень, у яких особам вручено 

повідомлення про підозру (з 3280 до 4018, або + 22,5 %).  

Також більше скеровано до суду кримінальних правопорушень  (з 3344 до 

4093, або + 22,4 %).  

Одним з найвищих серед інших регіонів забезпечено відсоток розкриття 

кримінальних правопорушень, облікованих у звітному періоді (63,6 % проти 

58,9 % по державі).  

В умовах законодавчих змін забезпечено належне процесуальне 

керівництво у кримінальних провадженнях. Здійснюючи нагляд за додержання 

законодавства у діяльності правоохоронних органів, виявлено та внесено до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) відомості про  

246 укритих від обліку кримінальних правопорушень (проти 240), з яких  

21 – скеровано до суду (проти 25). Скасовано 1231 незаконну постанову 

слідчих про закриття кримінальних проваджень (проти 1026). У провадженнях 

надано 3439 вказівок (проти 3374).  

 

Здійснюючи нагляд за досудовим розслідуванням слідчими Національної 

поліції в області, прокурорами забезпечено процесуальне керівництво у понад 

48,6 тисяч кримінальних проваджень. До суду скеровано 2124 обвинувальні 

Поліція; 3307

ДФС; 11 СБУ; 10 ДБР; 111

Дано письмових вказівок
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акти. У закінчених провадженнях забезпечено відшкодування 6,1 млн грн 

збитків (25,4 %). Накладено арешт на суму 14,4 млн грн. 

Зокрема, до суду скеровано низку актуальних проваджень у сферах: 

протидії корупції – 67, бюджетній – 33, земельних правовідносин  – 18, 

лісокористування – 64, надрокористування – 18.  

Забезпечено процесуальне керівництво в актуальних кримінальних 

провадженнях, розслідуваних органами поліції в області.  

Наприклад, 19.01.2021 до Першотравневого районного суду м. Чернівці  

передано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 КК України стосовно голови 

тендерного комітету – заступника з економічних питань генерального 

директора ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни», яка при 

здійсненні закупівлі медичного обладнання, зловживаючи своїм службовим 

становищем, допустила незаконне витрачання 2,3 млн грн бюджетних коштів, 

забезпечивши перемогу в тендері фірмі, яка постачала обладнання за очевидно 

завищеною ціною. 

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 06.05.2021 

притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 210 КК України 

виконувача обов’язків керівника міського комунального підприємства 

«Чернівцітеплокомуненерго», яка не за цільовим призначенням використала 

кошти у сумі 1 млн грн, виділені з місцевого бюджету в якості внеску до 

статутного капіталу для подальшого співфінансування робіт з модернізації 

систем теплопостачання.  

До суду передано 30.09.2021 кримінальне провадження стосовно 

посадових осіб ТОВ БФ «Західбуд», які у змові із підприємцем, що здійснював 

технічний нагляд, заволоділи бюджетними коштами у сумі 1,3 млн грн під час 

виконання аварійно-відновлювальних робіт в с. Петраші Вижницького району. 

Повідомлено про підозру 07.04.2021 керівнику «Чернівецького обласного 

перинатального центру» за ч. 3 ст. 369 КК України за фактом надання 12000 

доларів США раднику голови Чернівецької обласної ради за вирішення питання 

з головою обласної ради про укладення з ним контракту про безстрокове 

призначення на посаду керівника цього закладу. Досудове розслідування 

завершено детективами Національного антикорупційного бюро України. 

Справа перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.  

Також на розгляді суду перебуває, передане 30.09.2021 кримінальне 

провадження стосовно начальника відділу земельних відносин, містобудування, 

архітектури та комунальної власності Клішковецької сільської ради, який 

вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США та  

5000 гривень за вплив на прийняття рішення депутатами та головою цієї 

сільської ради, а також службовими особами архітектурно-будівельної інспекції 

про погодження документів про зміну цільового призначення нежитлової 

будівлі та надання в оренду земельної ділянки в с. Малинці Дністровського 

району. 
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Крім того, 23.04.2021 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України 

заступнику начальника управління інфраструктури, капітального будівництва 

та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації, який у 

змові з трьома особами вимагав та одержав від директора  

ТОВ «Чернівцібудцентр» «відкат» - неправомірну вигоду в розмірі 600 000 грн. 

На банківський рахунок, на який перераховано вказані кошти ухвалою суду 

накладено арешт. 

Відносно членів вказаної організованої злочинної групи 10.01.2022 

складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 28,  

ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1  

КК України.  

Прокурорами забезпечено процесуальне керівництво у 452 кримінальних 

провадженнях слідчих Територіального управління ДБР. До суду скеровано  

19 обвинувальних актів, у тому числі 4 про корупційні правопорушення, 10 в 

лісовій сфері, 3 у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (одне з 

кримінальних правопорушень вчинено у складі організованої злочинної групи). 

Судами розглянуто 28 кримінальних проваджень, у тому числі по 4 з них осіб 

засуджено до реальної міри покарання (2 з них у корупційній сфері). 

Зокрема, 21.04.2021 завершено розслідування та розпочато виконання 

вимог ст. 290 КПК України – ознайомлення з 145 томами кримінального 

провадження щодо 6 членів організованої злочинної групи (далі - ОЗГ) та  

4 залучених до злочинної діяльності осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209,  

ч. 2, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 363-1 КК України.  

Встановлено, що директор Національного природного парку 

«Вижницький» (далі – НПП «Вижницький»), директор ТОВ «Вижницька 

біопаливна компанія», директор ТОВ «Іспас Прогрес Буд», із залученням 

Іспаського та Банилівського сільських голів організували незаконний 

видобуток вказаними товариствами піщано-гравійної суміші, що належить до 

корисних копалин загальнодержавного значення, з русла річки Черемош біля  

с. Іспас та русла річки Норинка біля с. Банилів, а також наближених до цих 

місць земельних ділянок Вижницького району, загальним об’ємом понад  

150 тисяч метрів кубічних, чим державі спричинено збитки на суму понад  

100 млн грн, заволодівши при цьому корисними копалинами на зальну суму 

близько 21 млн грн, які в подальшому легалізували шляхом їх переробки та 

реалізації. 

Директором НПП «Вижницький» також було налагоджено збут 

лісодеревини вказаним підконтрольним товариствам за заниженими цінами на 

суму понад 1,2 млн грн, після чого надприбуток від її перепродажу надходив на 

рахунки цих фірм. 

Через службову недбалість директора НПП «Вижницький» упродовж 

2014 – 2019 років допущено незаконні рубки дерев на території природного 

парку, внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам 
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спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 4,5 млн грн. 

Також директор НПП «Вижницький» у грудні 2015 року спільно із 

іншими учасниками злочинної групи – директором ТОВ «Вижницька 

біопаливна компанія», інженером-механіком цього товариства, шляхом 

зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на 

загальну суму 405 тис. грн, які призначались на будівництво об’єкту природно-

заповідного фонду – Солонецького природоохоронного науково-дослідного 

відділення.  

Крім того, до суду скеровані кримінальні провадження стосовно 

службових осіб державних лісогосподарських підприємств. 

Так, 21.09.2021 до суду передано кримінальне провадження щодо  

виконувача обов’язків директора ДП «Путильський лісгосп» за ч. 3 ст. 365  

КК України, яким допущено незаконну рубку дерев на території заказника 

місцевого значення «Зубровиця», внаслідок чого державі завдано збитків на 

суму 3 млн 270 тис. грн.  

Також 25.05.2021 та 30.06.2021 до суду скеровано 3 кримінальні 

провадження за ч. 1 ст. 367 КК України стосовно директора ДП «Кіцманський 

ліс АПК», майстра лісу ДП СЛАП «Сторожинецький держспецлісгосп» та 

майстра з охорони природи НПП «Вижницький». Внаслідок неналежного 

виконання ними службових обов’язків допущено самовільну рубку близько 

1300 дерев, а державі завдано збитків на суму 500 тис. грн.  

До суду 28.04.2021 також передано кримінальне провадження за  

ч. 3 ст. 307 КК України щодо організованої групи, у складі інспектора 

Управління патрульної поліції в Чернівецькій області, а також цивільних осіб за 

фактом збуту наркотичних засобів. 

Крім того, 28.09.2021 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, 

ч. 3 ст. 368 КК України інспектору сектору реагування патрульної поліції 

відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського ВП ГУНП в області та 

цивільній особі – посереднику за фактом вимагання й одержання ними 

неправомірної вигоди в сумі 5500 доларів США за непритягнення до 

відповідальності та сприяння у безперешкодному переміщенні між населеними 

пунктами області сигарет без марок акцизного податку. У лютому-березні 

поточного року кримінальне провадження планується скерувати до суду. 

Судами розглянуто 28 кримінальних проваджень вказаної вище категорії, 

у 4 з яких осіб засуджено до реальної міри покарання (2 з них у сфері протидії 

корупції).  

Наприклад, вироком Чернівецького апеляційного суду від 02.02.2021 

визнано винним інспектора СРПП № 1 Кіцманського ВП ГУНП в області, яким 

порушено правила дорожнього руху, що призвело до смерті особи, та 

призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права 

керувати транспортними засобами строком на 3 роки.  

Здійснюючи нагляд за досудовим розслідуванням слідчими органів 
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Служби безпеки в області, прокурорами забезпечувалося процесуальне 

керівництво у 100 кримінальних провадженнях, 19 з яких скеровано до суду.  

Покращилась робота органів безпеки щодо боротьби з тероризмом (до суду 

скеровано 10 обвинувальних актів). За результатами розгляду  

22 обвинувальних актів судом ухвалено обвинувальні вироки.  

До реальної міри покарання засуджено 12 осіб. Зокрема, вироком 

Новоселицького районного суду від 29.06.2021 засуджено за ч. 2 ст. 15,  

ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309 КК України до 6 років 8 місяців позбавлення волі особу, 

яка намагалась контрабандним шляхом перемістити наркотичні засоби через 

кордон України.  

Вироками Шевченківського районного суду м. Чернівці від 9 до 12 років 

позбавлення волі з конфіскацією майна за процедурою спеціального судового 

розгляду, притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 258-3  

КК України 11 учасників діяльності терористичної організації «ЛДНР». 

Забезпечено певну роботу щодо виявлення та викриття актуальних 

кримінальних правопорушень. 

Так, 20.05.2021 до суду передано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, 

ч. 1 ст. 201-1 КК України відносно директора товариства, причетного до 

незаконного переміщення партії необробленої лісодеревини (105 колод) через 

державний кордон України з приховуванням від митного контролю.  

Здійснюючи процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням 

слідчими Державної фіскальної служби в області, прокурорами 

забезпечувалося процесуальне керівництво у 129 кримінальних провадженнях. 

До суду скеровано 7 проваджень, у яких забезпечено 100 % відшкодування 

завданих злочинами збитків.  

Наприклад, 13.04.2021 обласною прокуратурою до суду передано 

обвинувальний акт за ч. 2 ст. 212 КК України у кримінальному проваджені за 

фактом ухилення від сплати податків. У провадженні забезпечено 

відшкодування збитків у сумі 4,2 млн грн. 

За процесуального керівництва прокурорів у сфері протидії організованій 

злочинності у 2021 році викрито 12 злочинних угруповань. До суду передано  

11 обвинувальних актів (1 – у бюджетній сфері, 1 – ПЕК, 1 – гральний бізнес,  

5 – у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 1 – вимагання, 1 – 

крадіжка, 1 – підроблення документів).  

Зокрема, 31.01.2021 до суду передано кримінальне провадження за  

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України щодо 

службових осіб ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» та інших осіб, які у складі 

ОЗГ, під час проведення капітального ремонту частини автомобільної дороги 

Ковель – Чернівці, шляхом підробки документів заволоділи бюджетними 

коштами на загальну суму 815 тис. грн. 

Також, 15.04.2021 до суду передано кримінальне провадження за  

ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України щодо обвинуваченого, який у 
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«Сокирянській виправній колонії (№67)» поширив свій злочинний вплив серед 

засуджених осіб та у складі ОЗГ організував постачання і збут у колонію 

наркотичних речовин. 

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.04.2021 

визнано винними та притягнуто до кримінальної відповідальності трьох членів 

ОЗГ, які з метою систематичного отримання неправомірної вигоди з липня по 

вересень 2020 року виготовляли та збували підроблені документи щодо 

відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. 

До суду 28.05.2021 направлено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 

КК України, у якому припинено діяльність нарколабараторії у Чернівецькій 

області. Під час обшуків у членів ОЗГ вилучено амфетамін, поліпропен, 

канабіс, прекурсори, спеціальне обладнання та грошові кошти, здобуті 

злочинним шляхом. 

Судами розглянуто 3 справи стосовно 7 осіб, з яких 2 засуджено до 

реальної міри покарання – позбавлення волі.  

Зокрема, вироком суду від 12.02.2021 засуджено за ч. 3 ст. 28,  

п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ст. 257 КК України до 12 років  

6 місяців та 13 років позбавлення волі двох учасників ОЗГ, які в складі банди 

04.04.2020 вчинили умисне вбивство. 

Разом з тим, залишається низка проблемних питань. 

Незважаючи на зменшення в області кількості облікованих злочинів, їх 

ріст відбувся у Вижницькому районі (на 25,4 %). 

В області збільшилась кількість вчинених особливо тяжких (на 37,1 %) та 

тяжких (на 6,2 %) кримінальних правопорушень. 

Попри зменшення кількості скоєних кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи спостерігається ріст умисних тяжких тілесних 

ушкоджень (на 18,8 %), у тому числі тих, що спричинили смерть потерпілого 

(на 75,0 %). Більше скоєно кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості (з 13 до 72, або у 5,5 рази), у тому числі 

зґвалтувань (з 6 до 25, або у 4,2 рази).  

Непокоїть ріст: крадіжок з квартир (на 53,3 %), з автомобілів  (на 43,8 %), 

грабежів  (на 18,4 %), розбоїв  (на 9,1 %).  

Подальшого підвищення ефективності потребують узгоджені дії 

правоохоронних органів області щодо протидії злочинності на пріоритетних 

напрямах (в сфері лісо та надрокористування, перекриття каналів контрабанди 

та інших порушень митного законодавства, викриття фактів хабарництва, 

розкрадання бюджетних коштів тощо). 

На вирішенні цих проблемних питань зосереджені координаційні та 

наглядові повноваження органів прокуратури. 

З метою захисту інтересів держави органами прокуратури вжито низку 

заходів представницького характеру.  
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Прокурорами пред’явлено позовів на суму понад 232,3 млн грн. Судами 

задоволено 51 позов на 146,4 млн грн.  

Наприклад, Господарським судом області 04.10.2021 відкрито 

провадження у справі за позовом прокуратури в інтересах держави в особі 

територіальної громади міста Чернівці, Міністерства культури та інформаційної 

політики України до Чернівецької міської ради, Департаменту розвитку міської 

ради, громадської організації «Інститут розвитку міста Чернівці» про визнання 

протиправним та скасування рішення сесії, визнання недійсним договору 

оренди приміщення площею 156 кв.м. вартістю 10,5 млн грн. 

Також, Господарським судом області 03.11.2021 закрито провадження у 

зв’язку з добровільним виконанням у справі за позовом прокуратури в 

інтересах держави до ТОВ «Мрія Фармінг Буковина» про повернення із 

незаконного користування земельних ділянок (польові дороги) загальною 

площею 18 га вартістю 15,3 млн грн.  
 

 

Забезпечено реальне виконання рішень судів за позовами прокурорів на 

суму 114,5 млн грн.  

Зокрема, реально виконано рішення Глибоцького районного суду від 

11.05.2021 щодо зобов’язання повернути Тереблеченській об’єднаній 

територіальній громаді земельні ділянки загальною площею 52,16 га вартістю 

35,4 млн грн. 
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Реагуючи засобами представницького характеру на порушення 

законодавства у сфері земельних відносин, органами прокуратури пред’явлено 

32 позовні заяви на суму 208,2 млн грн. Судами задоволено 30 позов на суму 

понад 137 млн грн. Сума добровільно відшкодованих коштів становить  

24,4 млн грн. 

Державі повернуто та попереджено незаконне надання 172 га земель 

вартістю понад 112 млн грн. 

Наприклад, 29.03.2021 Господарський суд області задовольнив позов 

прокуратури в інтересах держави в особі Чернівецької обласної державної 

адміністрації до Візнюка М.В. про повернення державі земельної ділянки 

водного фонду в адміністративних межах Южинецької сільської ради площею 

54,65 га вартістю 16,3 млн грн. 

Герцаївським районним судом 28.04.2021 задоволено позов прокуратури 

про зобов’язання Кудріка Д.Г. повернути Герцаївській міській ОТГ в особі 

Герцаївської міської ради земельну ділянку загальною площею 24,6 га вартістю 

35,5 млн грн. Рішення суду виконано. 

Рішенням Глибоцького районного суду від 22.06.2021 задоволено позов 

обласної прокуратури в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України 

до Гуцуляка І.І., Чернівецької обласної державної адміністрації та Глибоцької 

районної державної адміністрації щодо визнання незаконними та скасування 

розпоряджень, визнання недійсним договору оренди землі, скасування 

реєстрації права власності та повернення земельної ділянки площею 1,0982 га 

вартістю 2,3 млн грн.  

З питань захисту інтересів дітей та протидії насильству пред’явлено  

18 позовів на суму 35,7 млн грн, задоволено 12 позовів, у порядку 
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представництва розпочато 3 кримінальні провадження. На розгляді в судах 

перебуває 10 позовів прокурорів на загальну суму 829 тис. грн.  

Наприклад, 21.12.2021 Господарським судом області задоволено позов 

прокуратури в інтересах держави в особі Чернівецької міської ради до  

ТОВ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ», яким зобов’язано товариство повернути до 

міського бюджету 170 тис. грн, отриманих внаслідок безпідставного 

збільшення ціни на газ, який постачався до навчальних закладів міста. 

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів обласної 

прокуратури слідчими СУ ГУНП в області задокументовано та припинено 

протиправну діяльність двох мешканців м. Чернівців, які упродовж 15 років 

вступали у статеві відносини природнім і неприроднім способами з дітьми. 

Обвинувальний акт відносно вказаних осіб 24.09.2021 передано до суду.  

За апеляційною скаргою прокурора 06.07.2021 вироком Чернівецького 

апеляційного суду скасовано вирок Сторожинецького районного суду та 

засуджено до довічного позбавлення волі за вчинення злочинів, передбачених 

ч. 1 ст. 115, п.п. 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України, Пасюка П.К., який позбавив 

життя свою дружину Гончарюк Г.Д., та малолітню донечку Пасюк А.П.  

(2018 р.н.). Постановою Верховного Суду від 14.12.2021 указаний вирок 

залишено без змін. 

У ході реалізації антикорупційного законодавства погоджено складання 

364 протоколів, за якими 189 осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності. Прокурорами внесено 14 подань з вимогами про проведення 

службових розслідувань, за результатами розгляду яких 15 посадових осіб 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

Відповідно до конституційних повноважень органами прокуратури 

забезпечено підтримання публічного обвинувачення в судах. За участі 

прокурорів судами розглянуто 2546 кримінальних проваджень, у тому числі з 

постановленням обвинувального вироку – 1253. Забезпечено участь у розгляді 

287 проваджень судом апеляційної інстанції. Прокурорами на незаконні судові 

рішення подано 102 апеляційні скарги, з яких 74 – задоволено.  

Також прокурорами внесено 38 касаційних скарг на рішення судів 

апеляційної інстанції. Верховним Судом задоволено касаційні скарги 

прокурорів стосовно 18 осіб.  

У 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 175 документів прокурорського 

реагування з вимогою усунення порушень закону. За результатами їх розгляду 

до дисциплінарної відповідальності притягнуто 128 посадових осіб.  До ЄРДР 

внесено відомості про 9 кримінальних правопорушень, виявлених під час 

здійснення наглядової діяльності, приведено у відповідність 2 акти 

індивідуальної дії, звільнено 1 особу. 
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Забезпечено виконання 54 запитів іноземних держав про міжнародну 

правову допомогу у кримінальних провадженнях. Проведена робота з питань 

екстрадиції – на території області встановлено 5 осіб, які розшукувались 

іноземними країнами за вчинення кримінально-караних діянь. Забезпечено 

видачу 3 осіб до іноземної держави. Двох осіб звільнено у зв’язку з відмовою 

компетентних органів іноземної держави від екстрадиції.  

Питання розгляду звернень та особистого прийому є одним з важливих 

напрямів діяльності органів прокуратури і постійно перебуває на контролі у 

керівництва обласної прокуратури. Упродовж 12 місяців 2021 року органами 

прокуратури вирішено 1230 звернень громадян, з яких задоволено – 70.  

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

розглянуто 102 інформаційні запити. 

Реалізовуючи принцип гласності, з метою запобігання злочинності, 

формування у суспільстві авторитету органів прокуратури, прокурорами 

систематично висвітлюються у засобах масової інформації результати роботи. 

Здійснено 1757 виступів, на вебсайті Офісу Генерального прокурора розміщено 

72 матеріали. 

Робота органів обласної прокуратури щодо координації діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, забезпечення належного 

нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, підтримання публічного 

обвинувачення та представництва інтересів держави в судах продовжується. 


