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СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 09.11.2016 № 7-XVII-7
м. Слов’янськ
Про інформацію керівника Слов’янської
місцевої
прокуратури
«Про
стан
виконання законності,
боротьби
із
злочинністю,
охорони
громадського
порядку та результати діяльності на
відповідній території за 9 місяців 2016
року»
Заслухавши інформацію керівника Слов’янської місцевої прокуратури «Про стан
виконання законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на відповідній території за 9 місяців 2016 року», міська рада відмічає,
що прокуратурою, у межах повноважень, визначених ст. 121 Конституції України,
вживалися системні заходи, спрямовані на удосконалення забезпечення належної реалізації
повноважень прокурорів у кримінальній сфері та поза межами кримінального судочинства.
Станом на 01.10.2016р. прокурорами місцевої прокуратури здійснюється
процесуальне керівництво у 5133 кримінальних провадження, у тому числі – у 1287
провадженнях поточного року. Прокуратурою позитивно використовується інститут
укладених угод, що значно спрощує кримінальний процес.
Аналіз показників злочинності за останні два роки визначає позитивну тенденцію по
зниженню рівня злочинності, насамперед проти життя та здоров’я особи, та інших злочинів
тяжкі та особливо тяжкі злочини, що свідчить про покращення роботи з профілактики
злочинності та про стабілізацію соціально-криміногенної обстановки в регіоні.
Місцевою прокуратурою активізовано роботу по боротьбі з наданням незаконних
послуг у сфері грального бізнесу. Зареєстровано 2 кримінальних провадження за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 КК України, проведено 19 обшуків
під час яких вилучено більше 340 одиниць комп’ютерної техніки та більше 27 тис.грн.
Пріоритетним залишається розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних
із проявами сепаратизму. На теперішній час в провадженні органів поліції перебуває 33
кримінальних провадження. До суду спрямовано 31 кримінальне провадження, з яких 22 – з
угодами про визнання винуватості. Слов’янським міськрайонним судом винесено 2
обвинувальних вироки стосовно двох осіб, які обвинувачувались у вчиненні
правопорушення, передбаченого ст..258-3 КК України (створення терористичної організації).
За звітній період за участю прокурорів місцевої прокуратури Слов’янським
міськрайонним судом розглянуто 491 кримінальне провадження з постановлення
обвинувальних вироків, з яких на підставі угоді – 107.
За 9 місяців 2016 року складено 16 протоколів про вчинення адміністративних
правопорушень за ознаками ч.1 та ч.2 ст172-7 КУпАП за фактом порушення обмежень щодо
конфлікту інтересів стосовно посадових осіб, до адміністративної відповідальності
притягнуто 6 осіб.
Щодо злочинів вчинених неповнолітніми розпочато 46 кримінальних проваджень, з
них 24 - направлено з обвинувальними актами до суду.
Вживаються дієві заходи, направлені на захист прав і свобод дітей, насамперед, на
охорону життя і здоров’я, майна та житла, якісне харчування, оздоровлення та відпочинок,
освіту, опіку, піклування, забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку,
попередження насильства в сім’ї стосовно дітей. Завдяки втручанню місцевої прокуратури,
судом підтверджено статуси 62 дітей-сирот та дітей, позбавлені батьківського піклування

віком від 4 до 18 років, які прибули з міст Терезу, Сніжного, Донецька, Амвросіївни та
Мар’їнки, поновлено їхні права на повне державне утримання з усіма пільгами,
передбаченими законодавством України.
Слов’янською місцевою прокуратурою, з метою вжиття заходів представницького
характеру, вивчено стан законності розміщення тимчасових споруд на території міста. За
результатами перевірки до Господарського суду Донецької області спрямовано 3 позовних
заяви про скасування рішень міської ради в частині визначення договорів про встановлення
особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності. Вказані позовні заяви розглянуті та задоволені.
Крім того, місцевою прокуратурою спрямовано до прокуратури області позовну заяву
визнання договору особистого сервітуту недійсним, повернення земельної ділянки площею
0,0422г вартістю 148 577,76грн та два проекти позивних заяв про звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки вартістю 154 800,36грн і вартістю 324 580,37грн та приведення їх
у придатний для використання стан.
Протягом звітного періоду 2016р року місцевою прокуратурою заявлено 5 позовів в
інтересах держави в особі управління пенсійного фонду України у м. Слов’янську та
Слов’янському районі про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на
виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах на загальну суму 1 987 819грн.
На теперішній час 3 позовні заяви судом розглянуто та задоволено на загальну суму
1 444 238грн. До Донецького окружного адміністративного суду спрямовано 5 аналогічних
позовних заяв на загальну суму 1 800 223 грн.
Протягом 9 місяців 2016 року працівниками Слов’янської місцевої прокуратури
вирішено 542 звернення, з яких 290 – з питань досудового розслідування. Із загальної
кількості - 339 звернень направлено до інших відомств для вирішення.
Слов’янська міська рада відмічає, що Слов’янською місцевою прокуратурою вжито
ряд заходів, які спрямовані на захист прав і свобод громадян та держави, зміцнення
законності і правопорядку у місті.
Керуючись п.40 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6-3
Закону України “Про прокуратуру”, Слов’янська міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

Інформацію керівника Слов’янської місцевої прокуратури «Про стан виконання
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності на відповідній території за 9 місяців 2016 року» взяти до відома.
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