
Інформація
Кропивницької окружної прокуратури про результати діяльності на 

території Кропивницького району за І півріччя 2021 року

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» керівник окружної 
прокуратури на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке 
запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік 
інформує населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про 
результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених 
статистичних та аналітичних даних.

Кропивницькою окружною прокуратурою у І півріччі 2021 року здійснено 
низку організаційних та практичних заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності профілактики та посилення боротьби зі злочинністю, зміцнення 
законності та правопорядку на території у межах юрисдикції окружної 
прокуратури, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення 
винних осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування завданих збитків.

Двічі проаналізовано стан злочинності на території Кропивницького 
району за 2020 рік та перше півріччя 2021 року. Проведено спільні з 
правоохоронними органами координаційні та оперативні наради, створено 
постійно діючі міжвідомчі робочі групи з метою виявлення, розслідування 
кримінальних правопорушень в бюджетній, земельній сферах, у тому числі з 
ознаками корупції, а також у сфері охорони навколишнього природного 
середовища.

Завдяки вжитим координаційним заходам спостерігається зниження 
злочинності на 31,5% у Кропивницькому районі.

Зменшилась кількість облікованих особливо тяжких (-11,8%) та тяжких 
кримінальних правопорушень (-25,3%), злочинів проти життя та здоров’я особи 
(-30,0%), злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (-100%), 
проти виборчих та особистих прав людини та громадянина (-66,7%), проти 
громадського порядку та моральності (-71,4%).

Менше скоєно злочинів проти власності (-29,9%), зокрема, грабежів 
(-100%), розбійних нападів (-100%), шахрайств (-69,2%).

У 2,5 рази збільшено кількість викритих на території Кропивницького 
району злочинів, пов’язаних з привласненням, розтратою майна або заволодіння 
ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Разом з цим, на території району спостерігається ріст у 7 разів умисних 
вбивств (з 1 до 7).

Територіальним відділом поліції за процесуального керівництва 
Кропивницької окружної прокуратури розслідувалося 29092 кримінальних 
проваджень (2020 - 19091), з яких у 3690 (12,7%) завершено досудове 
розслідування.

Зменшення кількісного та відсоткового показника кількості завершених 
розслідуванням проваджень відбулося за рахунок значного зменшення кількості 
закритих у 2021 році кримінальних проваджень.

Закрито 3253 кримінальні провадження, або 88,2% від закінчених (4899, 
або 92,5% у 2020 році), з них прокурором 5 (2020 -  2).
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При цьому зросла кількість направлених до суду обвинувальних актів - 
426 або 11,5% від закінчених кримінальних проваджень (2020 - 378 або 7,1%).

Зі скерованих до суду 426 обвинувальних актів судами розглянуто з 
постановленням вироку 233 обвинувальні акти, в ході досудового розслідування 
укладено 3 угоди про примирення та 8 угод про визнання винуватості, винесено 
114 ухвал.

У залишку відділів поліції без прийнятого процесуального рішення 
залишається 12656 або 43,5% (2020-13482 або 70,6%) кримінальних проваджень.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Кропивницької окружної 
прокуратури досягнуто позитивних результатів у кримінальних провадженнях 
про кримінальні правопорушення на пріоритетних напрямах, зокрема, зросла 
кількість направлених до суду обвинувальних актів про правопорушення, 
вчинені в бюджетній сфері, у сфері земельних правовідносин, з ознаками 
корупції, проти довкілля та ряду інших.

В ході слідства у провадженнях за процесуального керівництва окружної 
прокуратури встановлено збитків на суму 10,8 млн. грн. (2020 -  10,2 млн. грн.), 
з них відшкодовано на стадії досудового розслідування 487 тис. грн. або 4,5% 
(2020 - 974 тис. грн). При цьому вжито заходів до відшкодування шкоди шляхом 
пред’явлення позовів на суму 4,1 млн. грн. (2020 - 5,2 млн. грн.), накладено 
арешт на майно на суму 3,3 млн. грн. (2020 - 2,6 млн. грн.).

У бюджетній сфері встановлено збитки на суму 628 тис. грн. Разом з цим, 
прокурорами з метою відшкодування шкоди пред’явлено позовів на суму 583 
тис. грн., накладено арешт на майно вартістю 468 тис. грн., відшкодовано 
9 тис. грн.

Пріоритетними завданнями на 2021 рік визначено виявлення та розкриття 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із заволодінням 4 бюджетними 
коштами, злочинів у сфері економіки, службової та господарської діяльності, у 
сфері земельних правовідносин, у тому числі з ознаками корупції, у сфері 
незаконного використання природних ресурсів та екології, злочинів, пов’язаних 
з домашнім насильством, виявлення та перекриття каналів незаконного 
надходження на територію району зброї, боєприпасів та вибухових речовин, 
злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, протидія кримінальним 
правопорушенням у сфері забезпечення відшкодування завданої кримінальними 
правопорушеннями шкоди а також профілактична та превентивна діяльність 
правоохоронних органів щодо попередження злочинності серед неповнолітніх.

За перше півріччя поточного року прокуратурою скеровано до суду 9 
позовних заяв, відкрито провадження на загальну суму 43 134 тис. грн., 
задоволено 12 позовних заяв (з урахуванням скерованих до суду у минулому 
році), на загальну суму 1,6 млн. грн.

Реально виконано судових рішень на 13,8 млн. грн, або 43,4 %. Залишок 
невиконаних рішень судів становить 17,9 млн. грн.

Упродовж І півріччя 2021 року Кропивницькою окружною прокуратурою 
виявлено 4 правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ст. 172-6 та 
ст. 172-7 КУпАП, інформацію про які спрямовано до спеціально уповноважених
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органів для вирішення питання про складання протоколів про вчинення 
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Загалом, протягом І 
півріччя забезпечено участь у розгляді 11 протоколів, складених спеціально 
уповноваженими органами у сфері запобігання корупції по Кропивницькому 
району. За результатами розгляду яких 8 осіб за 11 протоколами притягнуто до 
адміністративної відповідальності та призначено покарання у виді штрафу.

Правопорушення виявлялися стосовно депутатів місцевих рад.
У І півріччі 2021 року Кропивницькою окружною прокуратурою в порядку 

ч. З ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 3 подання з 
метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню пов’язаних з корупцією 
правопорушеннь або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, які 
розглянуто з вжиттям заходів.

Керівництвом Кропивницької окружної прокуратури постійно 
приділяється увага розгляду та вирішенню звернень і запитів громадян. Цього 
року до окружної прокуратури надійшло 497 звернень, з яких 280 вирішено по 
суті. Переважна їх більшість стосувалась питань досудового розслідування у 
кримінальних провадженнях.

Незважаючи на те, що повноваження органів прокуратури обмежені 
законодавчими змінами, громадяни продовжували звертатися зі зверненнями, 
порушені питання в яких не належать до повноважень органів прокуратури. У 
зв’язку з чим, скеровано за належністю до органів державної влади, місцевого 
самоврядування та іншим відомствам 124 звернення.

На телефон «гарячої лінії» Кропивницької окружної прокуратури та 
шляхом подачі електронних звернень, які надсилаються на спеціально визначену 
адресу електронної пошти, до Кропивницької окружної прокуратури звернулось 
40 громадян.

Керівник
Кропивницької окружної прокуратури




