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Голові Пологівської міської ради
Коноваленку Ю.А.

Шановний Юрію Анатолійовичу!
На виконання вимог статті 6 Закону України «Про прокуратуру»
інформую Вас про результати діяльності Токмацької місцевої прокуратури на
території Пологівського району за перше півріччя 2018 року.
Токмацькою
місцевою
прокуратурою
вживаються
комплексні
організаційні заходи, спрямовані на захист прав і свобод людини, загальних
інтересів суспільства і держави.
Так, вжиття заходів координаційного характеру дало змогу стримати
темпи зростання злочинності та позитивно вплинули на криміногенну
ситуацію.
Зокрема, протягом 6 місяців 2018 року Пологівським ВП ГУНП в
Запорізькій області зареєстровано 568 кримінальних проваджень - 650 у 2017 (12,6 %), тяжких 166 проти 183 у 2017 році (- 9,3 %), особливо тяжких 102 проти
121 у 2017 році (- 15,7 %), проти життя (вбивства та ТТУ) 5 проти 2 у 2017 році
(+ 150% ).
Проблемні питання: незважаючи на зменшення показників на всіх
напрямках, протягом минулого періоду 2018 року на території Пологівського
району відбулось суттєве зростання злочинів проти життя, а також вчинених
групою осіб та повторних злочинів.
Однією з основних функцій органів прокуратури залишається організація
і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно
до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за
негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.
Токмацькою місцево прокуратурою була зосереджена на забезпеченні
ефективного процесуального керівництва досудовим розслідуванням у
кримінальних провадженнях ВП Пологівського ГУНП, досягненні відповідних
якісних результатів.
Протягом 6 місяців 2018 року СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій
області до суду скеровано 110 обвинувальних актів, у тому числі із 21 угодою

про примирення, за результатами досудового розслідування у 254
провадженнях прийнято рішення про їх закриття.
Пологівським відділом Токмацької місцевої прокуратури забезпечено
процесуальне керівництво у ряді актуальних кримінальних проваджень,
розслідуваних слідчими СВ Пологівського ВП в області. Так, до суду скеровано
обвинувальний акт відносно особи, яка сприяла одержанню іншою службовою
особою неправомірної вигоди за складання та видачу фіктивних документів про
отримання освіти та підвищення кваліфікації (ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 368 КК
України).
Крім того, закінчено досудове розслідування відносно 3 осіб, які
обвинувачується у розтраті чужого майна, а саме грошових коштів Пенсійного
фонду України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. З ст. 191 КК
України) та у складанні завідомо не правдивих офіційних документів (ч. 1 ст.
366 КК України)
Протягом 6 місяців 2018 року до суду скеровано 8 клопотань про
застосування до підозрюваних осіб запобіжних заходів, з яких 8 особам
застосовано тримання під вартою.
Однією з найгостріших соціальних проблем сучасності залишається
корупція. Токмацькою місцевою прокуратурою продовжуються вживатися
заходи щодо її виявлення та подолання.
Так, у 2018 році прокуратурою підготовлено та направлено до Управління
захисту економіки Запорізької області матеріали для складення протоколу про 1
адміністративне корупційне правопорушення - за несвоєчасне подання
електронної декларації.
Крім викладеного, 05.02.2018 відділом прокуратури внесено подання в
порядку ст.65 ч.З Закону України «Про запобігання корупції» на ім ’я голови
Григорівської сільської ради з метою встановлення причин і умов, що сприяли
порушенню вимог Закону України «Про запобігання корупції», яке розглянуто
та задоволено.
Також прокурори Токмацької місцевої прокуратури продовжують
забезпечувати ефективне виконання функції підтримання публічного
обвинувачення у суді. Так, протягом минулого періоду 2018 року працівниками
Пологівського відділу взято участь у розгляді 81 кримінального провадження з
постановлениям вироку, у тому числі 21 - на підставі угод.
Надаючи оцінку результатам представницької діяльності органів
прокуратури області, слід відзначити, що у 2018 році прокуратурою
пред’явлено
2 позови в інтересах держави про витребування із чужого
незаконного володіння земельних ділянок площею 19,4 га та 21,5 га на загальну
суму понад 1 млн.грн., що знаходяться на території Пологівського районі, один
позов на даний час розглянуто, вимоги прокуратури задоволено в повному
обсязі.
З питань виконання судових рішень упродовж 2017 року в порядку
відомчого контролю внесено 2 скарги на дії державного виконавця ВДВС
Пологівського РУЮ.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури області
залишається питання захисту прав дітей. В 1 півріччі 2018 року неповнолітніми
вчинено 6 злочинів проти 1 за аналогічний період минулого року.
Спостерігається різка тенденція росту злочинності серед неповнолітніх.
З метою недопущення вказаного та профілактики дитячій злочинності
11.04.2018 проведено спільну нараду при першому заступнику керівника
Токмацької місцевої прокуратури, на яку представників відділу поліції, Служби
у справах дітей Пологівської РДА, Пологівського відділу з питань пробації. Крім
того, протягом 1 півріччя 2018 року прокурором Семененко Т.О. здійснено
виїзди та проведено лекції з питань запобігання дитячій злочинності в 7
школах району. Крім того, здійснено виступи у ЗМІ, а саме у друкованому
виданні газети «Районка» із назвою «Щоб не збільшувалась злочинність серед
підлітків», де висловлено занепокоєність та звернено увагу батьків на причинах
злочинності серед неповнолітніх.
Задля підвищення довіри громадян до органів прокуратури, особливу
увагу приділено якісному та своєчасному вирішенню звернень громадян, а
також особистому їх прийому в місцевій прокуратурі. Упродовж 6 місяців 2018
року до відділу надійшло 128 звернень (165 за аналогічний період минулого
року), з них вирішено - 74, направлено до інших органів для вирішення по суті
- 54. На особистому прийомі прийнято 62 громадянина. Порушень строків
розгляду звернень не допущено.
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