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Про стан законності та заходи
щодо її зміцнення на території
м. Рубіжне у першому півріччі
2018 року

Заслухавши інформацію, надану керівником Сєвєродонецької місцевої
прокуратури Михайликом А.Г. про стан законності та заходи щодо її зміцнення
на території м. Рубіжне у першому півріччі 2018 року (додається), на підставі
рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської
діяльності і етики, гласності та законності від 17 жовтня 2018 р., керуючись п. 3
ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» та п.40 ч.1 ст.26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст.
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська
рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про стан законності та заходи щодо її зміцнення на території м.
Рубіжне за перше півріччя 2018 року взяти до відома.
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Рубіжанському міському голові
Хортіву С.І.
ІНФОРМАЦІЯ
про стан законності та заходи щодо її зміцнення
(в порядку п.3 ст.6 Закону України «Про прокуратуру»)

Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури спільно з
правоохоронними органами міста протягом першого півріччя 2018 року вжиті
певні заходи щодо забезпечення та зміцнення законності і правопорядку.
На виконання вимог Закону України «Про прокуратуру» з метою
координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю за
вказаний період Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснено спільний
аналіз стану протидії злочинності у місті Рубіжне, проведено 1 координаційну
нараду, створено 2 спільні групи по боротьбі з окремими видами злочинів.
Пріоритетними напрямами роботи продовжує бути протидія корупційним
правопорушенням, недопущення розкрадання бюджетних коштів, профілактика
дитячої злочинності.
Протягом 6 місяців поточного року Рубіжанським ВП ГУНП в Луганській
області зареєстровано 5716 заяв та повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події (2017 – 4615, що на 19,26% більше ніж торік) з
них: 5138 розглянуто згідно ЗУ «Про звернення громадян» (2017 – 3559), 9
приєднано до ЄРДР (2017 – 3).
В середньому кожний місяць Рубіжанським ВП ГУНП реєструвалося 950
заяв (2017 рік – 830, що на 12,91% більше).
Відповідно протягом доби відділом поліції у середньому реєструвалося
32 заяви (2017 рік – 27, що на 15,6% більше).
Протягом 6 місяців 2018 року на території м.Рубіжне менше обліковано
кримінальних правопорушень (454 проти 543), у тому числі тяжких злочинів
(142 проти 179).
Дещо збільшилась кількість вбивств (з 1 до 3) і тяжких тілесних
ушкоджень (з 0 до 2).

У поточному році мала місце реєстрація факту незаконного позбавлення
волі особи за ознаками ст.146 КК України (2017 рік – 0).
Протягом першого півріччя 2018 року зменшилась кількість злочинів
проти власності (з 270 до 228), у тому числі крадіжок (з 176 до 150) та грабежів
(з 8 до 3), розбоїв (з 2 до 1).
Дещо зменшилась кількість шахрайств (з 77 до 62) і фактів незаконного
зайняття гральним бізнесом (з 4 до 2 ).
На 11,7 % зменшилась загальна кількість злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші
злочини проти здоров'я населення (з 60 до 53).
Зменшилась на 74,6 % кількість злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (з 63 до 16).
Дещо зменшилась кількість злочинів, вчинених особами, які раніше їх
вчиняли (з 83 до 73), а також особами у стані алкогольного сп'яніння (з 18 до
10).
Протягом поточного року на території міста спостерігається зменшення
кількості злочинів, вчинених неповнолітніми з 14 у 2017 році до 9, тобто на
34%.
Особами вказаної категорії на території м.Рубіжне вчинено 9
кримінальних правопорушень, у тому числі: 5 тяжких злочини (ч.2 ст.186 КК
України - 1, ч.2 ст.187 КК України - 1, ч.3 ст.185 КК України - 2, ч.2 ст.309 КК
України - 1, ч.2 ст.307 КК України - 1 ), 2 злочини середньої тяжкості (ч.1
ст.185 КК України - 1, ч.2 ст.185 КК України - 1 ), 1 злочин невеликої тяжкості
(ст. 125 4.2 КК України - 1).
При загальному зменшенні кількості злочинів серед підлітків, непокоїть
тяжкість і зухвалість таких злочинів.
Так, слідчим відділом Рубіжанського ВП ГУНП закінчено розслідування
та направлено до суду обвинувальний акт стосовно групи неповнолітніх у складі
4 осіб, які впродовж березня-квітня 2018 року скоїли 3 крадіжки майна у осіб
похилого віку.
Закінчено досудове розслідування стосовно 3 осіб, два з яких
неповнолітні, які нападали на одиноких перехожих на вулицях міста і
заволодівали їх грошима, мобільними телефонами та іншим майном.
Всього ці особи вчинили 2 злочини, передбачені ч.2 ст.186 КК України і
розбій за ознаками ч.2 ст.187 КК України.
На теперішній час кримінальні провадження за вказаними фактами
розглядаються у Рубіжанському міському суді.
Протягом 2017-2018 років уникнуто фактів скоєння неповнолітніми
особливо тяжких злочинів.
Проте, як вже було зазначено, спостерігається зростання вчинення
неповнолітніми кримінальних правопорушень групою осіб (всього у групі
вчинено 5 кримінальних правопорушень).
Не залишено поза увагою правоохоронних органів міста факти реалізації
неповнолітнім алкогольних напоїв.
Зазначене питання розглянуто у лютому 2018 року на спільній
оперативній нараді керівників правоохоронних органів міста Рубіжне. Проте,

вказані факти мали місце як у минулому, так і у поточному роках. За минулий
період 2018 року адміністративною комісією при Рубіжанській міській раді за
скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 156 КУпАП, до
відповідальності притягнуто 2 особи. Вказані факти свідчать про необхідність
вжиття додаткових дієвих заходів щодо виявлення на території міста суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.
Переважна більшість неповнолітніх, які вступили у конфлікт із законом, є
студентами Рубіжанського політехнічного коледжу - 4. Кримінальні
правопорушення також скоювали учні інших учбових закладів міста: РІІЕЛ - 1,
РПХТЛ - 2.
Фактів незаконного затримання неповнолітніх, притягнення їх до
кримінальної відповідальності і виправдання судом не було, випадків порушень
їх конституційних прав під час кримінального провадження не допущено.
Однією з причин скоєння кримінальних правопорушень серед підлітків є
недостатня профілактична робота, несвоєчасне виявлення та постановка на
облік таких осіб працівниками поліції, неналежне виховання дітей у «складних»
сім’ях.
За 6 місяців 2018 року до суду направлено 149 обвинувальних актів
(стільки ж і у 2017 році), з яких 22 з угодою про примирення (2017 рік -7), з
угодою про визнання винуватості – 43 (2017 – 34).
Відсоток розкриття кримінальних правопорушень у першому півріччі
поточного року (при середньообласному відсотку 44,9) склав 44% (без
врахування кримінальних проваджень минулих років). При цьому середня
кількість проваджень, у яких особам повідомлено підозру – 176. Кількість
нерозкритих кримінальних проваджень, у яких з моменту реєстрації пройшло
більше 2-х місяців – 244, тобто 56%.
Водночас, на 29% зменшилась кількість кримінальних правопорушень, у
яких особам вручено повідомлення про підозру, з урахуванням КП минулих
років (з 237 до 168).
У 394 кримінальних провадженнях за результатами розслідування
прийняті рішення про їх закриття (2017 рік – 421), з них 1 закрито прокурором
(2017 рік -19).
Сума збитків у закінчених у 2018 році кримінальних провадженнях склала
126 тис.грн. (2017 рік – 561 тис.грн.), відшкодовано в ході слідства 71 тис. грн.
(2017 рік – 142 тис.грн.), що складає 56% (2017 – 25%), в ході слідства
накладено арешт на майно підозрюваних у сумі 106 тис.грн. (2017 – 0), на 94
тис. грн. прокурорами заявлено цивільні позови (2017 рік - 369).
У кримінальних провадженнях процесуальними керівниками надано 427
письмових вказівок (2017 рік – 198).
За 6 місяців 2018 року прокурорами погоджено і судами задоволено 51
клопотання про застосування запобіжного заходу (2017 – 55), з них:
тримання під вартою
9 (23)
особиста порука
0 (0)
застава
0 (0)
домашній арешт
22 (13)
особисте зобов’язання
20 (19)

За вказаний період прокурорами виявлено 39 фактів невнесення
відомостей в ЄРДР (2 таких факти за аналогічній період минулого року).
У порядку нагляду у формі процесуального керівництва більше скасовано
постанов про закриття кримінальних проваджень (17 проти 10), 1 з яких
направлено до суду (2017 рік – 0).
Станом на 01.07.2018 року у залишку перебуває 63 особи, які ухиляються
від суду і слідства (17 безвісно зниклих), у розшук оголошено 7 осіб (6 безвісно
зниклих), з них суддями – 5, слідчими 2, розшукано 11 осіб (10 безвісно
відсутніх).
Протягом цього року Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої
прокуратури перевірено 68 ОРС (6 міс. 2017 – 50), розглянуто 1 документ
реагування (2017 - 1), до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1
працівника поліції (2017 – 1), скасовано 1 незаконну постанову про заведення
ОРС (2017 - 1), надано 25 письмових вказівок (2017 – 24).
Протягом поточного року до суду направлено 5 обвинувальних актів про
корупційні злочини (2017 -4).
У поточному році до суду не спрямовувались обвинувальні акти про
злочини у бюджетній сфері (2017 - 3), яких на цей час обліковано 8.
При цьому, у поточному році більше направлено до суду обвинувальних
актів за фактами пропозиції і надання неправомірної вигоди (2017 – 1).
Зокрема, у лютому поточного року до суду направлено обвинувальний акт
стосовно завідуючого хірургічним відділенням Білокуракинської центральної
районної лікарні, за ознаками ч.1 ст. 369 КК України, який у приміщенні ДЗ
«Луганський державний медичний інститут» надав службовій особі факультету
післядипломної освіти ДЗ «ЛДМУ» неправомірну вигоду у сумі 2000 гривень за
навчання, яке не відвідував.
У цьому ж місяці до суду направлено обвинувальний акт стосовно
заступника директора з організаційно-правових питань КП «Рубіжанське
виробниче
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства»
Рубіжанської міської ради, який у грудні 2017 року за підключення квартири до
послуг вказаного комунального підприємства вимагав 7000 грн. і отримав 3200
грн.
У квітні поточного року до суду направлено обвинувальний акт стосовно 3
працівників «Донецька залізниця ПАТ «Українська залізниця» за ознаками ч.3
ст.15 ч.3 ст.191 КК України, які намагались викрасти паливні матеріали.
Крім того, у першому півріччі поточного року до суду направлено 2
обвинувальних актів стосовно осіб, які пропонували працівникам патрульної
поліції не вчиняти дії стосовно них щодо складання адміністративних
протоколів, за ознаками ч.1 ст.369 КК України.
У минулому році у цій сфері до суду направлено 3 обвинувальних акти.
При цьому, під час досудового розслідування прокурорами також були заявлені
позови про стягнення з обвинувачених збитків.
Протягом 2018 року Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої
прокуратури Луганської області, як спеціально уповноваженим суб’єктом у
сфері протидії корупції, відповідно до положень статті 1 Закону України «Про

запобігання корупції» опрацьовувались щорічні декларації осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
За результатами опрацювання декларацій було виявлено 4 порушення
положень Закону України «Про запобігання корупції».
Зокрема, під час опрацювання щорічної декларації за 2016 рік поданої
начальником караулу ДПРЧ м. Рубіжне ГУ ДСНС України у Луганській області
до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено порушення ч.1
ст.45 Закону України «Про запобігання корупції».
На підставі зібраних матеріалів працівниками УЗЕ в Луганській області
ДЗЕ НПУ відносно особи було складено адміністративний протокол про
вчинення адміністративного правопорушення за ч.1 ст.172-6 КУпАП.
За аналогічні правопорушення відносно ще 2-х осіб зазначеного підрозділу
за цією ж статтею КУпАП були складені адміністративні протоколи про
вчинення адміністративного правопорушення.
Окрім цього, під час опрацювання щорічної декларації за 2017 рік
заступника директора по організаційно – правовим питанням комунального
підприємства
«Рубіжанське
виробниче
управління
водопровідно –
каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, встановлено, що
останній, будучи суб’єктом на якого поширюється дія Закону, письмово не
повідомив про суттєві зміни у майновому стані, які відбулись в результаті
придбання рухомого майна вартість якого перевищує 50 прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року,
чим порушив вимоги ч.2 ст.52 Закону України «Про запобігання корупції».
Відносно вказаної посадової особи також складено адміністративний
протокол за ч.2 ст.172-6 КУпАП.
Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури протягом
поточного року внесено 3 подання в порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про
запобігання корупції» Рубіжанському міському голові з метою виявлення
причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та
невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Крім того, 10.05.2018 Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої
прокуратури внесено подання в порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про
запобігання корупції» Директору Департаменту освіти та науки Луганської
ОДА, з метою встановлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог
ст. 42 Закону відповідними посадовими особами Комунального закладу
«Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» при
проведенні закупівлі за державні кошти.
Інформація надсилається відповідно до вимог п.3 ст.6 Закону України
«Про прокуратуру» для розгляду питання щодо включення її до порядку денного
пленарного засідання чергової сесії міської ради.

Керівник
Сєвєродонецької місцевої прокуратури

А. Михайлюк

