ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури
про результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури
за 2020 рік

Заслухавши інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури
А. Столітнього, відповідно до пункту 36 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 6 Закону України
«Про прокуратуру», з метою інформування населення Полтавської області про
результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури А. Столітнього про
результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 2020 рік, що
додається на 13 аркушах, взяти до відома.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про інформацію керівника Полтавської обласної
прокуратури про результати діяльності органів Полтавської обласної
прокуратури за 2020 рік»
Розробники проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення
не є нормативно-правовим актом.
Мета: інформування населення Полтавської області про результати діяльності
органів Полтавської обласної прокуратури.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Вимоги законодавства щодо інформування населення про результати
діяльності органів прокуратури та надання Полтавською обласною
прокуратурою відповідної інформації, отриманої та зареєстрованої Полтавською
обласною радою 23.02.2021 № 05-20вих21.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до пункту 36 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях обласної
ради вирішується питання щодо заслуховування інформації прокурорів про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на відповідній території. Пунктом 3 статті 6 Закону
України «Про прокуратуру», визначено, що керівники регіональних та місцевих
прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке
запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік
інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про
результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених
статистичних та аналітичних даних.
3. Суть проєкту рішення
Проєктом рішення пропонується взяти до відома інформацію керівника
Полтавської обласної прокуратури А. Столітнього про результати діяльності
органів Полтавської обласної прокуратури за 2020 рік.
4. Правові аспекти:
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про прокуратуру».
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття рішення не потребує залучення коштів обласного бюджету.
6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів.
7. Громадське обговорення
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
проєкт рішення підлягає опублікуванню на офіційному вебсайті Полтавської
обласної ради, що забезпечує ознайомлення громадськості з його змістом.
8. Запобігання корупції
Проєкт рішення не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень
та правопорушень, пов’язаних з корупцією.
9. Прогноз результатів
Прийняття рішення забезпечить інформування населення з результатами
діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 2020 рік.

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи органів
Полтавської обласної прокуратури
у 2020 році
Минулого року органами Полтавської обласної прокуратури вжито низку
заходів, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку в регіоні.
Зокрема, найбільш актуальні і проблемні питання протидії злочинності
обговорено на двох координаційних нарадах керівників правоохоронних
органів області, на яких розроблено конкретні узгоджені заходи. Забезпечення
їх виконання сприяло стабілізації криміногенної обстановки в регіоні
та підвищенню захисту громадян від злочинних посягань.
Рівень злочинності порівняно з 2019 роком знизився на 18,7 %, у тому
числі на 22,7% кількість особливо тяжких (314) і на 4,8 % тяжких (5 141)
кримінальних правопорушень.
Спостерігається зменшення кількості кримінальних правопорушень проти
життя та здоров’я особи (1 680 або на 3 %), у тому числі умисних вбивств
(41 або на 21,2 %) і тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть
потерпілих (16 або на 20 %).
На 29,7 % скоротилася кількість облікованих кримінальних
правопорушень проти власності (9 185), у тому числі крадіжок - на 33 %
(7 210), грабежів - на 23,5 % (297), вимагань - на 5,3 % (18), а шахрайств - на
25 % (1 143).
Знизилась
кількість
виявлених
фактів
вчинення
кримінальних
правопорушень у сфері господарської діяльності (66 або на 53 %), проти
громадської безпеки (221 або на 1,3 %), проти безпеки виробництва (62 або на
38 %), проти безпеки руху та експлуатації транспорту (542 або на 9,7 %), проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи (19 або на 50 %), у тому
числі зґвалтувань (5 або на 66,7 %). Майже вдвічі більше виявлено злочинів
проти довкілля (275). Утім, на 14,8 % збільшилася кількість умисних тяжких
тілесних ушкоджень (70).
Активізовано роботу з виявлення кримінальних правопорушень щодо
незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів. Кількість викритих злочинів цієї категорії зросла на 15 % (1 009),
у тому числі на 93 % - фактів збуту наркотичних засобів (386).
Д о прикладу, викрито організовану злочинну групу у складі 11 осіб, які
займалися незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту і безпосередньо
збутом психотропної речовини (метамфетаміну) жителям м. Кременчука.
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Під час розслідування вказаного провадження припинено діяльність
нарколабораторії, вилучено наркотичні засоби і психотропні речовини,
орієнтовна вартість яких «на чорному ринку» складає понад 1500 тис грн,
вогнепальну зброю, лабораторне обладнання, готівкові кошти у сумі
690 тис грн. Досудове розслідування завершено. Судовий розгляд триває.
У сфері незаконного грального бізнесу до суду
4 обвинувальні акти, у тому числі один щодо організованої групи.

скеровано

Так, 10.04.2020 до суду скеровано обвинувальний акт відносно членів
організованої злочинної групи, до складу якої входило 4 особи, які упродовж
2019-2020 років на території міст Полтави та Кременчука організували
функціонування мережі грального бізнесу через заклади під назвою CARRE
(клуб спортивного покеру), у приміщеннях яких проводилися ігри на грошові
кошти.
Розкриття кримінальних правопорушень становить 60 %.
Прокурорами
здійснено
процесуальне
керівництво
майже
у
96 тис кримінальних проваджень. Для забезпечення ефективного досудового
розслідування слідчим надано 7 191 вказівку, скасовано 2 205 незаконних
рішень про закриття проваджень. Також обліковано 347 прихованих
працівниками поліції кримінальних правопорушень, із яких 37 за результатами
розслідування направлено до суду.
У кримінальних провадженнях, що розслідувалися органами поліції,
прокурорами до суду передано 5 098 обвинувальних актів, у тому числі 541 —
з угодами про визнання винуватості, 479 - про примирення. Закрито понад
36 тис кримінальних проваджень.
На пріоритетних напрямах до суду скеровано 41 обвинувальний акт про
корупційні правопорушення (проти 24 торік), 2 9 - у бюджетній сфері
(проти 31 торік) та 28 - щодо земельних правовідносин (проти 15 торік).
Д о прикладу, обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний
акт за ч. З cm. 28, ч. 1 cm. 366, ч. 5 cm. 191 К К України відносно трьох членів
організованої групи (директора та бухгалтерів приватного підприємства), які
у період 2016-2017 років внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних
фінансово-бухгалтерських документів щодо проведених господарських
операцій та безпідставно отримали бюджетне відшкодування ПДВ на суму
понад 18 млн грн.
Також обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт за
ч. 2 cm. 364, ч. 1 cm. 366 КК України за фактом зловживання службовим
становищем начальником Полтавського обласного управління лісового та
мисливського господарства, який упродовж січня 2017 року — серпня 2018 року
незаконно видав сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлення з
них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за попередньо
внесеними до таких сертифікатів завідомо неправдивих відомостей про

з
придбання експортерами деревини у державних лісових господарств
Полтавської області, у з в ’я зку з чим останнім завдано збитків на суму
470 тис грн.
Кременчуцькою
місцевою
прокуратурою
до
суду
направлено
обвинувальний акт за ч. З ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відносно головного
бухгалтера виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яка спільно з
підлеглим бухгалтером привласнила бюджетні кошти у виді зайво нарахованої
та виплаченої заробітної плати на суму 2,7 млн грн.
Лубенською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний
акт за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за обвинуваченням Хорольського
міського голови у розтраті бюджетних коштів, а саме проведенні оплати у
розмірі 845 тис грн за виконання робіт із будівництва футбольного
майданчика, який фактично не був побудований.
Кобеляцькою місцевою прокуратурою до суду направлено обвинувальний
акт за ч. 2 ст. 364 К К України стосовно виконувача обов’я зків начальника
відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, який,
незважаючи на рішення сесії Глобинської міської ради щодо встановлення
плати за харчування учнів на рівні 15 грн на дитину, уклав із ФОП договори про
послуги, згідно з якими вартість такого харчування значно перевищувала
встановлену. Таким чином, упродовж 8 місяців на рахунок ФОП незаконно
перераховано 674 тис грн бюджетних коштів.
Крім того, до суду передано обвинувальний акт стосовно депутата
Полтавської районної ради за одержання 160 тис доларів США неправомірної
вигоди, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, за вплив на^
прийняття рішення посадовою особою Т У Держгеокадастру в Полтавській
області щодо оформлення наказів про надання дозволу на розроблення
документації землеустрою щодо відведення 50 особам земельних ділянок
у розмірі близько 100 га.
Також до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 197і К К України
відносно директора філії «Яхниківська» ТОВ «Полтава-2007», депутата
Лохвицької районної ради Полтавської області, який самовільно зайняв
земельні ділянки на території Яхниківської сільської ради Лохвицького району,
за межами населеного пункту, загальна площа яких складає 110 га, та які
у подальшому, використовував шляхом їх обробки, посіву та вирощування на
них сільськогосподарських культур (соняшника, кукурудзи і люцерни) з метою
отримання прибутку, чим державі завдано збитків у сумі 175 тис грн.
У закінчених кримінальних провадженнях, що розслідувалися слідчими
органами поліції, забезпечено відшкодування завданих кримінальними
правопорушеннями збитків на загальну суму 180 млн грн, у тому числі
заподіяних інтересам держави та територіальних громад (28,2 млн грн). Для
забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно в розмірі
26,4 млн грн, пред’явлено позови на суму 20 млн грн.
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Завдяки злагодженій роботі органів правопорядку області вдалося
розкрити низку резонансних злочинів.
Д о прикладу, встановлено особу, яка 20.06.2020 у приміщенні «Швидко
гроші» за адресою в м. Кременчук, вул. Київська, 8, з метою заволодіння чужим
майном здійснила розбійний напад на касира закладу. Від отриманих тілесних
ушкоджень касир померла в лікарні. Указану особу затримано та у
подальшому судом йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
На даний час судовий розгляд відносно цієї особи триває.
Також припинено діяльність озброєної банди у складі 4 осіб, які вчинили
замах на вбивство працівників відділення Полтавської дирекції А Т «Укрпошта»
та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 2,7 млн грн. Досудове
розслідування триває.
Посилено протидію організованій злочинності. Припинено протиправну
діяльність 22 організованих груп (90 осіб), з яких до суду скеровано
17 обвинувальних актів щодо 17 таких груп (73 осіб).
Зокрема, до суду направлено обвинувальні акти щодо членів організованих
груп, які здійснювали незаконне виготовлення і збут психотропних речовин на
території м. Полтави, вчиняли розбійні напади та вимагали грошові кошти у
водіїв служби таксі на території м. Полтави, викрадали газовий конденсат зі
свердловин ГП У «Полтавагазвидобування» на території Лохвицького району
Полтавської області та вчиняли інші протиправні дії.
Припинено діяльність іншої організованої групи у складі 5 осіб, які
займалися рейдерством в аграрному секторі, зокрема у січні 2017 року
протиправно заволоділи майном і майновими правами на рухоме та нерухоме
майно трьох сільськогосподарських підприємств, заподіявши матеріальну
шкоду на загальну суму 165,4 млн грн.
Окрім того, до суду направлено обвинувальний акт за фактом
привласнення організованою групою у складі 4 осіб майна (талонів на паливо)
працівниками транспортної служби округу № 4 (Миргород) о б ’єднаного
автогосподарства закладів та установ охорони здоров ’я Полтавської області.
Встановлено збитки у кримінальному проваджені у розмірі 169,5 тис. грн.
Спільно з регіональним управлінням Служби безпеки України приділено
увагу протидії злочинам проти основ національної безпеки України. До
суду скеровано 2 ч обвинувальні акти щодо розповсюдження матеріалів із
закликами до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території або
державного кордону України (за фактом державної зради та щодо особи, яка
брала участь у терористичній організації «ЛНР» - по одному), і 2 обвинувальні
акти за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
До прикладу, до суду направлено обвинувальний акт стосовно уродженця
м. Полтави, який у період з 27.11.2017 до 19.06.2019 перешкоджав законній
діяльності Збройних Сил України в особливий період та несанкціоновано
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втручався у роботу мєрвж елєктрозв язку (частоти спеціальних користувачів
радіочастотного ресурсу України), що призвело до блокування інформації,
тобто вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 361 К К України.
Вироком суду вказана особа засуджена.
Також до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 1 ст. 114і КК України
відносно уродженця м. Полтави, який упродовж 2019 - 2020 років здійснював
запуски належного йому на праві приватної власності малого безпілотного
літального апарату - квадрокоптера марки «НиЬзап 2іпо Н І 775 4К ЕРУ
В гшШєзб» у напрямку в/ч АЗ384 Збройних Сил України, що призводило до
неможливості виконання вильотів підрозділами армійської авіації (зокрема
вильотів для виконання бойових завдань у районі проведення Операції
О б’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей), оскільки
порушення повітряного простору безпілотним літальним апаратом є загрозою
безпеці польотів, а уникнення можливого зіткнення з літальним апаратом
призвело б до зміни виконання завданої вправи та профілю польоту. Вказану
особу судом визнано винною у вчиненні злочину та засуджено.
Окрім того, слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється
досудове розслідування у кримінальному провадженні ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212,
ч. 2 ст. 364і, ч. 2 ст. 366 К К України за фактом зловживання повноваженнями
директором товариства під час капітального ремонту приміщень аеропорту
«Полтава», який при цьому незаконно одержав із державного бюджету
неправомірну вигоду у виді грошових коштів на суму 339 445 грн. Керівник
вказаного товариства також ухилився від сплати податку на додану
вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного
бюджету коштів у сумі 7,4 млн грн, та у подальшому за ці кошти придбав
легковий автомобіль на суму 5,5 млн грн., чим вчинив легалізацію (відмивання)
майна у великому розмірі, одержаного злочинним шляхом. На даний час
досудове розслідування завершено, виконуються вимоги ст. 290 КПК України.
Активізовано
нагляд
за
ефективністю
досудового
у кримінальних провадженнях СУ ГУ ДФС у Полтавській області.

слідства

За ініціативи прокурора області 13.01.2020 проводилась спільна нарада
керівників територіальних правоохоронних органів, на якій обговорено стан
протидії незаконному гральному бізнесу, нелегальній діяльності АЗС, а також
злочинам проти довкілля.
Крім того, на „спільній нараді керівників правоохоронних органів області
17.02.2020 обговорено стан протидії незаконному обігу підакцизних товарів, у
тому числі незаконного виготовлення та реалізації спирту.
Роботу СУ ГУ ДФС у Полтавській області та апарату обласної
прокуратури переорієнтовано на виявлення та розкриття більш тяжких
кримінальних правопорушень, у тому числі вчинених у складі організованих
груп, а також на посилення боротьби з незаконним обігом підакцизної
продукції.
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Усього у 2020 році з незаконного обігу вилучено тютюнових виробів
110,7 тис пачок і сировини на суму 205,5 млн грн, паливно-мастильних
матеріалів - 5,7 млн літрів на суму 150 млн грн та алкогольної продукції
загальною вартістю 5,3 млн.
До суду направлено 2 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях
про вчинення кримінального правопорушення за ст. 204 КК України у складі
організованої злочинної групи за фактами незаконного виготовлення, придбання
з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту
підакцизних товарів.
Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за
4.4. 1, З ст. 204 К К України викрито та припинено діяльність організованої
злочинної групи у складі трьох осіб із числа мешканців Полтавщини, які
налагодили незаконне виробництво лікеро-горілчаних напоїв та їх реалізацію на
території Лубенського, Новосанжарського, Полтавського та Чутівського
районів. За результатами досудового розслідування 21.04.2020 до суду
спрямовано обвинувальний акт відносно членів зазначеної організованої
злочинної групи за ознаками злочинів, передбачених ч. З ст. 27, ч. З ст. 28,
4.4. 1, 2 ст. 204 К К України, який на даний час судом розглянуто з ухваленням
обвинувального вироку.
Також 30.10.2020 завершено досудове розслідування у кримінальному
провадженні за підозрою трьох осіб у вчиненні у складі організованої групи
кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 27, ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2
ст. 27, ч. З ст. 27, ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 204 К К України. Ці особи здійснювали
незаконне виготовлення з метою збуту, придбання з метою збуту, зберігання
3 цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно
виготовлених
алкогольних
напоїв
на
території Дніпропетровської,
Полтавської та інших областей України.
У закінчених кримінальних провадженнях установлені збитки на
загальну суму 12 853 тис грн.
Зокрема, до Гадяцького районного суду спрямовані клопотання про
звільнення від кримінальної відповідальності двох підозрюваних за ч. 2 ст. 212
КК України керівників підприємств харчової промисловості Полтавської
області (ТОВ «Полтавамолпрод», ТОВ «Торговий дім «Гадячсир-Україна»),
у зв ’я зку з добровільним погашенням 8,7 млн грн заборгованості зі сплати
єдиного соціального внеску.
Уперше за 2 роки до суду направлено обвинувальний акт за ч. 2
ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи
фізичних осіб і військового збору одним із мешканців м. Полтава, який без
реєстрації підприємницької діяльності налагодив схему придбання за готівку
сільськогосподарської продукції «з полів» з її розміщенням на елеваторах і
подальшою реалізацією. Сума податкових донарахувань складає понад
4 млн грн.
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Завдяки ефективній роботі обласної прокуратури та територіального
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві,
до суду скеровано 13 обвинувальних актів відносно 13 осіб, у т.ч. 2 - щодо
працівників пенітенціарної системи; 1 - щодо адвоката; 1 - щодо прокурора та
1 - щодо працівника митної служби. Окрім того, викрито 6 фактів отримання
неправомірної вигоди на загальну суму понад 17 тис доларів США.
Д о прикладу, прокурором області 17.02.2020 повідомлено про підозру за ч.
З ст. 369і К К України адвокату Ради адвокатів Луганської області, який
одержав неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США за вплив на
прийняття рішення
посадовими
особами
правоохоронних
органів,
уповноважених на виконання функцій держави щодо не притягнення адвоката
Ради адвокатів Полтавської області до відповідальності та не позбавлення
його свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, поєднаного
з вимаганням такої вигоди. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Окрім того, 21.02.2020 про підозру за ч. 2 ст. 369і КК України
повідомлено інспектору батальйону патрульної поліції в місті Кременчук
управління патрульної поліції в Полтавській області, який отримав 16 300 грн
неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснення впливу та за вплив на
своїх колег, для прийняття рішення щодо не притягнення до адміністративної
відповідальності працівників товариства за порушення правил проїзду
великогабаритних і великовагових транспортних засобів.
Складений
прокурором обвинувальний акт направлено до суду.
Унаслідок злагодженої роботи обласної прокуратури та слідчих
територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого
у місті Полтаві, триває робота щодо викриття корупційних кримінальних
правопорушень у митниці та бюджетній сфері.
До прикладу, 24.03.2020 про підозру за ч. З ст. 3692 К К України
повідомлено начальнику відділу митного оформлення № 2 Полтавської митниці
ДФС, який одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішень
інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного поста Полтава
Дніпровської митниці Держмитслужби щодо митного оформлення двох
автомобілів. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Також обласною прокуратурою погоджено повідомлення про підозру
заступнику начальника Харківської митниці ДФ С за ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1
ст. 366 К К Українщ який під час реставрації та ремонту приміщень, якими
користується митниця, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт,
що фактично не були виконані, унаслідок чого вартість робіт завищено на
майже 400 тис грн (злочин у бюджетній сфері). На даний час досудове
розслідування завершено, триває відкриття матеріалів провадження.
Обласною прокуратурою вживаються заходи щодо очищення органів
прокуратури від корупційних проявів.
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Так,
слідчими
територіального управління Державного
бюро
розслідувань, розташованого у м. Полтаві, за процесуального керівництва
обласної прокуратури викрито прокурора Дніпропетровської місцевої
прокуратури № З, який одержав неправомірну вигоду у виді грошових коштів у
розмірі 7 тис доларів США за вплив на прийняття рішень особами,
уповноваженими на виконання функцій держави щодо закриття кримінального
провадження. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. З cm. 369 К К України,
обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення
застави та відсторонено від посади. Обвинувальний акт направлено до суду.
У липні поточного року обласною прокуратурою спільно зі слідчими
територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого
у м. Полтаві, також припинено схему збуту наркотичних речовин на територію
виправної установи. Зокрема, про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення в цій сфері повідомлено інспектору установи та його
спільнику, який відбуває покарання у виправній установі. Обвинувальний акт
з угодою про визнання винуватості скеровано до суду.
Посилено вплив на стан законності у кримінальному судовому
провадженні. Прокурорами забезпечено належне апеляційне реагування на
судові рішення, що не відповідають вимогам закону. Рівень такого реагування
на неправосудні судові рішення складає 77 %.
За принципової позиції публічних обвинувачів щодо 376 осіб
Полтавським апеляційним судом ухвалені нові вироки із застосуванням закону
про більш тяжкі кримінальні правопорушення, призначенням більш суворого
покарання та виправленням судових помилок при призначенні покарання і
кваліфікації протиправних дій обвинувачених.
Завдяки
вжитим
заходам
у виправних установах області.

залишається

стабільною

обстановка

Поточного року вдалося зменшити масштаби порушень на вказаному
напрямі. За результатами проведених прокурорами перевірок начальникам
органів та установ внесено 257 вказівок, які розглянуті із вжиттям заходів до
усунення порушень, у тому числі дисциплінарного впливу стосовно
128 посадових осіб. Скасовано, приведено у відповідність 15 незаконних актів.
Із дисциплінарних ізоляторів звільнено 4 незаконно утримуваних засуджених.
Не допущено випадків масової непокори та дій, що дезорганізують
роботу у місцях несвободи.
Забезпечено належний нагляд за додержанням законів щодо надання
медичної допомоги в установах виконання покарань. Спалаху інфекційних
хвороб серед засуджених не допущено.
Відсоток залучення засуджених до оплачуваних робіт (67,4 %) та їх
середня заробітна плата (2 856 грн) є одними з найвищих у державі.
Органами обласної прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними
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органами вжито додаткових заходів, спрямованих на додержання вимог законів
у місцях несвободи, насамперед щодо дотримання встановлених режимних
вимог, недопущення надходження до установ заборонених предметів, перевірки
причетності до таких фактів службових осіб зазначених установ.
Зокрема, виявлено та вилучено засоби мобільного зв’язку безпосередньо
в ув’язнених, один із яких використовував такий пристрій для вчинення
шахрайських дій із метою заволодіння грошовими коштами.
Завдяки постійному моніторингу повідомлень засобів масової інформації
органи обласної прокуратури своєчасно вживають відповідні заходи реагування
на порушення працівниками поліції прав громадян під час затримання.
Зокрема, стосовно працівників патрульної поліції до ЄРДР внесено відомості
за ч. 2 ст. 365 К К України за 4 фактами завдання тілесних ушкоджень
і застосування спецзасобів. Розслідування тривають.
Окрім того, поточного року органами обласної прокуратури проведено
результативні перевірки законності використання земель та іншого
нерухомого майна при виконанні кримінальних покарань і застосуванні інших
примусових заходів у діяльності установ ДКВС України в Полтавській області,
за наслідками яких зареєстровано 4 кримінальні провадження за ч. 1 ст. 272,
ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 356 та ч. 1 ст. 367 КК України. Установлено заподіяння
збитків навколишньому природньому середовищу на суму близько 1 млн грн.
У сфері захисту інтересів дітей та протидії насильству особливу увагу
звернуто на ефективне розслідування кримінальних проваджень стосовно
неповнолітніх, захист прав засуджених та ув’язнених неповнолітніх,
представництво інтересів держави в судах.
Забезпечено процесуальне керівництво у 122 кримінальних провадженнях
стосовно неповнолітніх, до суду направлено 96 обвинувальних актів, із яких
1 7 - з угодами про примирення та визнання винуватості.
Задля виведення неповнолітніх із кримінального провадження на ранніх
стадіях і їх ресоціалізації з метою запобігання повторному вчиненню злочинів
прокурорами до суду скеровано 3 клопотання про звільнення неповнолітніх
підозрюваних від кримінальної відповідальності.
Окрім того, прокурорами вживаються заходи щодо реалізації на території
області пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які
є підозрюваними у вчиненні злочину», запровадженого на території держави на
підставі спільного наказу Генерального прокурора та Міністра юстиції України
від 21.01.2019 № 172/5/10. Наразі під час досудового розслідування в одному
кримінальному провадженні неповнолітні підозрюваний і потерпілий
погодилися взяти участь у цій Програмі.
Поточного року в порядку статті 208 КПК України затримано лише
двох неповнолітніх.
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Ювенальними прокурорами здійснювалося процесуальне керівництво у
872 кримінальних провадженнях де потерпіли діти, прийнято рішень у
625 провадженнях, до суду з обвинувальним актом скеровано - 105, направлено
клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру - 3.
У сфері охорони дитинства до суду скеровано 2 обвинувальні акти.
Так, 31.07.2020 до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному
провадженні стосовно колишнього виконувача обов’я зків начальника відділу
освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради Паська Н.М. за ч. 2
ст. 364 К К України, який уклав із ФОП договори про послуги, відповідно до яких
вартість харчування дитини за день значно перевищувала встановлену, чим
завдано збитків місцевому бюджету на загальну суму 670 тис грн.
Для зменшення психологічного травматизму дитини прокурорами
у 8 випадках ініційовано звернення до слідчого судді в порядку
ст. 225 КПК України з клопотаннями про допит малолітніх і неповнолітніх
потерпілих під час досудового розслідування в судовому засіданні.
За фактами сексуального насильства та зґвалтування дітей до суду
скеровано 7 обвинувальних актів.
За апеляційними скаргами прокурорів, які здійснюють захист прав
і свобод дітей, у 6 кримінальних провадженнях рішення судів перших інстанцій
скасовано, з яких 3 - із постановлениям нових вироків відносно 5 осіб, у тому
числі щодо 3 неповнолітніх.
За результатами розгляду 36 вказівок прокурорів, внесених поточного
року на усунення порушень у роботі спецустанов та органів щодо дотримання
вимог законів під час виконання судових рішень щодо неповнолітніх, а також
при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із
обмеженням особистої свободи дітей, до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 22 службові особи.
Заходами представницького характеру ювенальні прокурори реагували на
неправомірне розпорядження та використання земель і приміщень навчальних
закладів, невжиття заходів щодо створення в об’єднаних територіальних
громадах служб у справах дітей, стягнення заборгованості за користування
майном навчальних закладів тощо.
У сфері охорони дитинства на захист інтересів держави пред’явлено
21 позов на загальну суму 10,3 млн грн. Задоволено 9 позовів на суму
1,8 млн грн. Провадження у 6 справах на суму майже 6 млн грн закрито
у зв’язку з добровільним усуненням порушень.
З питань незаконної передачі в оренду приміщень закладів освіти
прокурорами заявлено 2 позовні заяви на суму понад 3,2 млн грн.
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До прикладу, господарським судом Полтавської області 12.08.2020
закрито провадження у справі за позовом Кременчуцької місцевої прокуратури
у зв ’я зку з добровільним усуненням відповідачем порушень.
Після звернення прокуратури до суду 31.07.2020 відповідачами по справі Кременчуцькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Кременчуцької
міської ради та ФОП Салобаєнко Г.Ф. повернуто орендоване приміщення
площею 63 кв м вартістю 230 тис грн.
Прокурорами
продовжують
виявлятися
випадки
незаконного
використання земельних ділянок освітніх закладів. Поточного року судами
відкрито провадження за 5 позовними заявами прокурорів про повернення
з незаконної оренди земель навчальних закладів вартістю майже 7 млн грн.
До прикладу, 29.07.2020 господарським судом Полтавської області
задоволено позов Лубенської місцевої прокуратури в інтересах Головного
управління Держгеокадастру у Полтавській області до відділу освіти, молоді
та спорту Пирятинської районної державної адміністрації і приватного
підприємства «Волен-трейд», третя сторона Малютинська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів.
Судом у цій справі визнано недійсним договір про спільну діяльність, на
підставі якого відділом освіти Пирятинської районної державної
адміністрації передано приватному підприємству у платне користування
(оренду) земельну ділянку площею 35,7517 га вартістю 990 499,4 грн, що
належить на праві постійного користування Малютинської загальноосвітньої
школі І-ІІ ступенів, на певний строк за визначену плату.
З метою забезпечення інтересів дітей реагували прокурори і щодо не
утворення у складі виконавчих органів рад (об’єднаних територіальних громад)
служб у справах дітей і зобов’язували відповідні сільські, селищні ради
вчинити дії, спрямовані на їх утворення у складі виконавчих органів.
Полтавським окружним адміністративним судом задоволено 7 позовних
заяв прокурорів про визнання протиправною бездіяльності сільських, селищних
рад із цих питань.
Обласною прокуратурою також приділену увагу міжнародному
співробітництву під час кримінального провадження. Упродовж року на
території іноземних держав (Польща, Росія) установлено місцезнаходження
2 осіб, які розшукувалися українськими компетентними органами для
притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені на території України
злочини. На території області затримано 2 особи, видано (екстрадовано)
у спрощеному порядку - 2.
Організовано виконання 36 запитів іноземних країн про надання
міжнародно-правової допомоги.
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Забезпечено здійснення досудового розслідуванням у 6 кримінальних
провадженнях, що надійшли від компетентних органів іноземних країн
у порядку перейняття кримінального переслідування.
Істотно активізовано представницьку діяльність. Упродовж поточного
року органами прокуратури області пред’явлено 275 позовів і скарг на загальну
суму 1,1 млрд грн. Судами задоволено 1 478 позовів на суму 400 млн грн, у
тому числі відповідачами добровільно відшкодовано 170 млн грн, що становить
43 % від розглянутих позовних вимог.
Прокурорами забезпечено належну участь у розгляді е 183 справ, унесено
50 апеляційних і касаційних скарг на рішення судів, переважна більшість із
яких задоволена.
У сфері земельних відносин заявлено позовів на суму 1 млрд грн,
задоволено 45 позовів на суму 395 млн грн. Площа повернутих земель, а також
незаконне надання яких попереджено, становить 1,3 тис га.
У бюджетній сфері заявлено позовів на суму 18 млн грн. У сфері
державної та комунальної власності пред’явлено позовів на суму 4 млн грн.
Примусово виконано рішень судів на користь держави на суму
463 млн грн, із 560 млн грн, що підлягали виконанню. Рівень реального
виконання становить 83 %.
Так, заступником Миргородської місцевої прокуратури заявлено позов до
Головного управління Дерджгеокадастру у Полтавській області про визнання
незаконним і скасування наказу та повернення у власність держави земель
вартістю 139 млн грн., які незаконно передані з постійного користування
Державного підприємства «Дослідне господарство Нектар» Національного
наукового центру «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича».
Прокуратурою захищено в суді право державної власності на указані землі,
ділянку площею 928 га повернуто державі.
Також за позовами прокурорів повернуто 9 земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення
у
Глобинському,
Зіньківському,
Кобеляцькому та Пирятинському районах, загальною площею понад 200 га.
У сфері державної та комунальної власності виконано рішення
господарського суду Полтавської області, яким задоволено позов в інтересах
Кабінету Міністрів України до виконавчого комітету Бутенківської сільської
ради Кобеляцького району Полтавської області, П АТ «Державна продовольчозернова корпорація Україна» про визнання недійсним і скасування рішення,
свідоцтва про право власності та визнання права державної власності на^
нерухоме майно — майновий комплекс Кобеляцького КХП площею 62 тис м
вартістю 280 млн грн.
З аналогічних підстав державі повернуто Лубенський насіннєвообробний
завод вартістю 163 млн грн.
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За позовами заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури
повернуто державі 2 водні о б ’єкти - ставки в с. Орданівка Диканського
району, площею 82 га і 8 га відповідно.
Полтавською місцевою прокуратурою пред’я влено 66 позовних заяв
в інтересах держави про визнання незаконним і скасування наказів Головного
управління Держгеокадастру в Полтавській області про затвердження
проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок, що
розміщені у прибережно-захисній смузі і заплаві річки Коломак, та припинення
права приватної власності на земельні ділянки, повернення земельних ділянок
загальною площею 6 га вартістю 21 млн грн.
Полтавською обласною прокуратурою пред’я влено позов в інтересах
Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово
комунального господарства Полтавської ОДА про визнання недійсними
результатів закупівлі, проведеної Державним підприємством «Агентство
місцевих доріг Полтавської області», по предмету «Капітальний ремонт
моста автомобільної дороги місцевого значення Машівка-Карлівка», на суму
17,6 млн грн через безпідставне відхилення економічно вигіднішої пропозиції.
у

Органами прокуратури області забезпечується належна участь прокурорів
розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов язані

з корупцією.
Поточного року вивчено 371 проект адміністративних протоколів про
правопорушення, пов’язаних з корупцією, які в подальшому скеровано до суду.
За наслідками їх розгляду до відповідальності судами притягнуто 261 особу, у
тому числі: державних службовців - 4; депутатів місцевих рад - 100
посадовців місцевого самоврядування - 26; інших органів державної влади 2
кримінально-виконавчої служби - 9; органів цивільного захисту
поліцейських - 9. Судами накладено штрафів на суму 219 тис грн.
Упродовж
поточного
року органами
прокуратури
вирішено
З 592 звернень, з яких 181 —народних депутатів України.
Найбільш поширеними питаннями, порушеними громадяни у зверненнях,
є - порушення розумних строків досудового розслідування, незгода з
прийнятими слідчими процесуальними рішеннями, на бездіяльність СЛІДЧОГО 1
прокурора у кримінальному провадженні.
На особистому прийомі прийнято 356 громадян, керівниками прокуратур
- 70, у тому числі 23 в ’язнів.
За вказаний період розглянуто 97 інформаційних запитів, на
надано запитувану інформацію, на 31 - надано роз’яснення, а
надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації.
120 заяв на телефон «гарячої лінії».
Направлено 103 інформації до органів влади та
932 виступи у ЗМІ.

61 із яких
інші^
Прийнято
здійснено

