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Iнформацiя у вiдповiдностi до
ч.3 ст.6 Закону Украiни ,,Про прокуратуру>

Частиною З ст. б Закону УкраТни uПро прокуратуру> передбачено, що
керiвники мiсцевих прокуратур на вiдкритому пленарному засiданнi
вiдповiдноТ ради не N.{енш як двi.Ii на piK iнформують населення вiдповiдноТ
адмiнiстра,гивно-територiа-гlьноi одиницi гIро результати дiяльностi на цiй
територiТ шляхом надання узагальнених статистичних та аналiтичних даних.

Територiальна юрисдикцiя Бi:iоцеркiвськоТ мiсцевоТ прокуратури
поширю€ться на м. Бiла IJepKBa, Бiлоцеркiвський район, Володарський район,
Ставищанський район, Сквирський район,'fетiiвський район.

fiо шт,ату, мiсцевоТ прокуратури на даний час входить 47 прокурорiв iз
як}lх 3 особи займають адмiнiстра,гивнi посади (керiвник прокуратури - Козар
Вiталiй Васи:rьович, перший застуIlник керiвника прокуратури - Пашин С.О.,
застуtIник керiвника мiсцевоТ прокуратури Лужецький С.А. Що складу
мiсцевоi прокуратури входять Володарський, f-'тавищенський, Сквирський та
Тетiiвськт.tй вiддiли, якi розташованi на територii однойменнних районiв
киiвськот областi.

Упродовж 2019 року гlрок),рорамл{ БiлоцеркiвськоТ мiсцевоТ
прокуратури на tsиконання встановjIених Конституцiсю Украiни функцiй, з

метою захисту прав i свобод людинрt9 зага-цьних iHTepeciB суспiJIьства та
держави здiйснюваtsся нагляд за додержанням законiв пiд час здiйснення
досудового розслiдування у кримiнальних провадженнях, та проведеннi
оперативно-розшуковоТ лiя"тlьностi у Бiлочеркiвському вiддirri гrолiцiТ ГУ НП
Украiни в КиТвськiй областi.

Здiйснюваtsся нагJlяд при зac,r,OcyBaHtri заходiв впливу за адмiнiстративнi
правогюрушення шляхом реапiзаrriТ повноважень щодо нагляду за

додержанням законiв прr{ заст<rсуваннi заходiв примусового характеру,
пов'язаних з обмеrкенням особисгоТ свободи громадян. З цих же питань
здiйснювався .]агjiяд за додерiканняN4 зак<_lнiв }, lержавнiй ycTaHoBi
<Бiлоцеркiвська виправна колонiя - З5>, Бiлоцеркiвському мiськрайонному
вiддiлi з питань пробацiТ цсiнтра,{ьiioгo мiжрегitl}1ального уrrравлiння з питань
виконання кримiнаlьl{их покаран ь та гrробацiТ MiHicтepcTBa юстицii.
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KpiM цього, в сулi прокурорами пiдтримува_пось публiчне
обвинувачення, а також здiйснювалпась робота щодо представництва законних
iHTepeciB держ(ави та територiальноТ гроN4ади в цивiльному, господарському та
адмiнiстративному судочинствi.

Так, упродовж 2019 року до Сдиного реестру досудових розслiдувань
внесено вiдомостi про 1686 кримiнальних правопорушень, вчинених на
територii м. Бiла Щерква, з яких 502 вiднесено до категорiТ тяжких та З2
особливо тяжких злочинiв.

Таким чином, у 2019 роцi вiдбулося зниження рiвня загальноТ
злочинностi на 20% (або меншена425злочинiв), в т.ч. тяжких на 28 О% (менше
на 199). Проте вiдбулося збiльшення кiлькостi особливо тяжких злочинiв з ?8

до З5, тобто на |4,2 ОА.

Щодо структури загаJIьноТ злочинностi, найбiльше заре€стровано
злочинiв проти власностi - l147 (порiвняно iз l460 у 2018 роцi). Так, у 2019
porri зареестровано 11 випадкiв розбiйних нападiв (у 20l8 - 11), якi розкритi.
Особи, що вчинили вказанi злочини встановленi. KpiM цього, заре€стровано 84
грабежiв (у 20 |8 - 77),65 з яких або 77,4Оh розкрито.

Суттсво зменшилась кiлькiсть внесених до Сдиного ресстру досудових
розслiдувань злочинiв в сферi незаконного обiгу наркоти.iних засобiв,
психотропних речовин - 178, псlрiвняно iз 271 у попередньому 2018 роцi, з

яких 16 - за ознаками збуту (у 2018 - 19).

Слiд зауважити' цIо упродовж 20l9 року на територiТ м. Бiла I_{epKBa не
вчинено жодного умисного вбивства (у 20l 8 - 2).

Водночас, збiльшилась кiлькiсть заре€строваних злочинiв, за фактами
тяжких тiлесних ушкоджень: 18 порiвняно iз lЗ у попередньому porri; тяжких
тiлесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпiлого: 5 порiвняно iз 2 у
попередньому роцi. Щеrчо зменшилась кiлькiсть кримiнальних
правопорушень, внесених до СРЩР за фактами легких тiлесних ушкоджень та
тiлесних ушкоджень середньоТ тяжкостi: 99 порiвняно iз 1З9 у 2018 роцi.

Слiд вiдмiтити збiльшення кiлькостi проваджень у бюджетнiй сферi.
Так, мiсцевою прокуратурою (апаратом) за |2 мiсяцiв 2019 року з

обвинувальними актами до суду направлено 9 проваджень (у 2018 роцi - 5).
За результатами розгляду вказаних проваджень у 2019 роцi судами ухвалено 4
вироки, якi набули законноТ сили та одночасно вiдшколовано збитки на
користь держави на суму понад t 00 тис. грн. В з€Lпишку перебувас 9
проваджень вказаноТ категсlрiТ.

У сфеРi боротьби iз корlrпцiсю з обвинувапьними актами до суду
агIаратом мiсцевоТ прокуратури направJlено б кримiнальних проваджень (у
2018 роцi - 6). У за"ilишку перебувають 3 провадження вказаноТ категорii.

Також мiсцевоi гrрокуратурою у 2019 poui в сферi земельних вiдносин
скеровано до суду 2 кримiнальних провадження, за результатами розгляду
яких вiдшкодовано збитки державi на суму 174 млн. грн. HaToMicTb, у 201 8

роцi справи вказаноi категорiТ аlrаратом мiсцевоТ прокуратури до суду не
направлялись. В зitпишку переб.чвае понад 50 кримiнальних проваджень
вказаноТ категорiТ, в тому числi, BHeceHi ло СР/{Р у 20|4-2018 роках.



KpiM цього, у 2019 рошi до суду з обвинуваJIьними актами направлено 5

обвинувальних aKTiB у кримiнzlгIьних проRадженнях за фактами незаконноТ
порубки лiсу (у 2018 рочi 3), три iз яких розглянуто в судi iз постановленням
обвинувального вироку та задовоJlенням цивiльних позовiв, заявлених
мiсцевою прокуратурою на суму понад 700 тис. грн. В провадженнi
за-пиша€ться З провадження вказаноТ категорiТ.

Тривас досудове розслiдування у 2 кримiнальних провадженнях в сферi
протидii рейдерству. До суду крлrмiнальнi провадження вказаноТ категорii

упродовж 20l8-2019 poKiB не направлялись.
Актуальним питанням запишаеться робота на напрямках протидiТ

злочинам у сферi економiки, наркоторгiвлi, гр€Lпьному бiзнесу та незаконнiй
дiяльностi нелегальних автозаправних станцiй та автогазозварювальних
пун KTi в.

Так, Бiлоцеркiвським вiддiлом полiцiТ облiковано 18 кримiнальних
проваджень, пов'язаних з незаконним збутом наркотичних засобiв та
психотропних речовин, водночас, проваджень щодо незаконного придбання та
зберiгання наркотичних засобiв i психотропних речовин без мети збуту, тобто
за ознаками ст. З09 КК Украiни - облiковано бiльш нiж 200.

Упродовж 2019 року до СРДР внесено вiдомостi про 9 кримiнальних
проваджень в сферi протидiТ гра.пьному бiзнесу (для порiвняння, у 20l 8 - 2).
Водночас, 7 iз них розпочато вже пiсля винесення Кабiнетом MiHicTpiB
УкраТни розпорядження <I1po протидiю грапьному бiзнесу> J\blЗ25-р вiд
20.|2.2019. lосулове розслiдування у вказаних кримiнапьних провадженнях
трива€, фактiв повернення вилученого майна або речових доказiв, вiдновлення
дiяльностi гральних закладiв - не встановлено. Загалом, у 2019 роцi скеровано
до с}ду 1 провадження в сферi протидiТ грчLпьному бiзнесу, яке розглянуто iз
постановленням обвинувального вироку (у 2018 - 3 провадження,2 з яких
розглянутi). Загалом, на кiнець 2019 роцi в провадженнi перебувас 5

кримiнальних проваджень зазначеноi категорiТ,
В сферi незаконноТ дiяльностi нелегаJIьних автозаправних станцiй та

автогазозtsарювальних пунктiв, упродовж 2019 року до суду скеровано 1

кримiнальне провадiкення, тодi як у 20l8 рочi справи зазначеноТ категорiТ ло
суду не направлялись взагалi. tосудове розслiдування тривас у З

провадженнях.
Всього працiвниками апарату Бiлоцеркiвськоi мiсцевоТ прокуратури

здiйснювалось процесу€Lльне керiвництво досудовим розслiдуванням у бiльш
нiж 88 000 кримiна"irьних проваджень. Оста,гочнi процесуа,тьнi рiшення
прийнято у 84З0 кримiна-гrьних провадженнях (не враховуючи закритих на
пiдставi п. 1, 2,4,6 ч. 1 ст. 284 КПК }'краiни).До суду скеровано 961
обвинувальний акто з угодами - |218, з клопотаннями про звiльнення вiд
кримiнальноТ вiдповiдальностi та застосування примусових заходiв медичного
характеру - 199. Упродовж року за rriдтримання публiчного обвинувачення
прокурорами апарату БiлоцеркiвськоТ мiсцевоТ прокуратури yxB€L,IeHo З26
обвинувальних вирокiв.

KpiM цього, упродовж 20l9 року rrрашiвниками БirrоцеркiвськоТ мiсцевоТ
прокуратури гlеревiрено 458 огrеративно-розшукових справ, з них З60 - апарат



БiлоцеркiвськоТ мiсцевоТ прокуратури, Всlлодарський вiддiл - 2З, Сквирський
вiддiл -З9, Ставищенський вiддiл -2а, Тетii"вський вiддiл - 16. У 2018 роцi за
аналогiчний перiод уIlовноtsаженими прокурорами на територiТ
обслуговування вказаноТ мiсцевоТ проц/ратури перевiрено 484 оперативно-

розшуковi справи, з них 406 - аfiарат БiлоцеркiвськоТ мiсцевоТ прокуратури.,
Володарський вiддiл - 2З, Сквирський вiддiл - 34, Ставищенський вiддiл - l3,
ТетiТвський вiддiл - 8.

KpiM цього, упродовж 2019 року, в порядку ст. i4 Закону Украiни <Про
оперативно-розшукову дiяльнiсть>>, у оперативно-розшукових справах
прокурорами надано 202 письмовi вказiвки: них 161 - апарат БiлоцеркiвськоТ
мiсцевоТ прокуратури, Володарський вiддiл __ l 1, Сквирський вiддiл - 77,
Ставищенський вiлдiл - 10, Тетiiвський вiддiл - 3. Водночас, у 2018 роui за
аналогiчний перiод уповноваженими прокурорами у порядку ст. 14 Закону
Украiни uПро оперативно-розшукову дiяльнiсть)) у оперативно-розшукових
справах надано 201 письмову вказiвку: них 154 - апарат БiлоцеркiвськоТ
мiсцевоТ прокуратури, Володарський вiддiл - 72, Сквирський вiддiл - 20,
Ставишенський вiддiл - |2, ТетiТвський вiддiл - З.

11оряд iз цим, у 2019 роцi прокурором Бiлоцеркiвськоi мiсцевоТ
прокуратури скасовано 1 незаконну постанову про закриття оперативно-

розшуковоi справи. Тодi як у 2018 рочi скасовано 12 незаконних постанов, з

яких: 8 - про заведення оперативно-розшукових справ,4 - про закриття.
Бiлоцеркiвською мiсцевою прокуратурою активно здiйснюсться

представництво iHTepeciB держави в сулi.
Так, угrродовж 12 мiсяцiв 2019 року судами вiдкрито провадження у 64

справах за позоtsами прокурора на загагIьну суму 876 млн. 8l1 тис. грн., в тому
числi щодо скасування рiшень орг,анiв влади, мiсцевого самоврядування та
повернення земельних дiлянок площею понад б00 га. Задоволено судами, з

урахуванням позовних заяв минулих poKiB - 71 (втому числi у l б провадження
закрито у зв'язку з добровiльною сплатою) на загаJIьну суму 23 млн. |29 тис,
грн.

Перебувас у провадженнi сулiв - 14 позовiв на загальну суму 750 млн.
85З тис. грн.

За рiшеннями судiв, якi набраJIи законноТ сили реалпьно виконано З2

рiшення на загаJIьну суму 14 млн.509,гис. грн. та повернуто у державну
власнiсть 3 земельнi дi;rянки загапьно}о площею 22 rа.

У бюджетнiй сферi у 2019 роцi судами вiдкрито провадження у 40
справах за позовами прокурора на суму 2 млн. 450 тис. грн. Задоволено
судами, з урахуванням позовних заяв минуJrих poKiB - 54 (в тому числi у - |4
проваджень закрито у зв'язку з добровiльною сплатою) на загапьну суму З

млн. 1б7 тис. грн.
Зокрема, упродовж поточного року судами вiдкрито провадження у З

справах за позовами прокурора про вiдшкодування збиткiв у виглядi упуrченоТ
вигоди та стягнення коштiв за договорами пайовоТ участi у розмiрi 2 млн. 170
тис. грн., за результатами Тх розгrrяlу 2 задоволено на суму 696 тис. грн., 1 -
провадження закрито, у зв'язку з добровiльною сллатою забудовником до
бюджету l млн. 474 тис. грн,



KpiM того, мiсцевою rlрOкуратурою пред'явлено 2 позовнi заяви в

iHTepecax держави в особi Регiонального вiltrдi.lrення Фонду державного маЙна
УкраТни по КиТвськiй обlrастi про с,гягнення з ФОП Навроцького О.В.
заборгованостi на загапьну суму 210 548,79 грн., розiрвання договорiв оренди
нерухомого майна та зобов'язання llовернути майно загапьною площею 957,З
кв.м. На даний час ухваJIи про вiдкри,гтя Ilровадження до прокуратури не
надходили.

У сферi охорони навколишнього природного середовища у 2019 роцi
судами вiдкрито провадження у 4 справах за позовами прокурора на суму 2

млн. 721 тис. грн., в тому числi щодо скасування рiшень органiв державноi
влади щодо розпорядження земельними дiлянками площею 50 га. Задоволено
судами - З на зага-пьну суму 68 тис. грн.

З питань земельних вiдносин у 2019 роцi судами вiдкрито провадження

у 15 справах за позовами прокурора на суму 870 млн. 789 тис. грн. Задоволено
судами - 4 на суму 19 млн. 24 тис. грн., повернуто у державну власнiсть З

земельнi дiлянки загальною площею 22 га.
З питань захисту iHTepeciB дiтей у 2019 роцi судами вiдкрито

lrровадження у 3 справах за позовами прокурора на суму 48 тис. грн., якi

розглянуто та задоволено.
На адресу Бiлоцеркiвського мiського та Бiлоцеркiвського районного

вiддiлiв ДВС в порядку ст, 74 Закону УкраТни <Про виконавче провадження))
скеровано 12 скарг на бездiяльнiсть державних виконавцiв у ходi виконання
судових рiшень. На даний час 7 скарг задоволено, 5 перебувас на розглядi.

За рiшеннями судiв, якi набраJIи законноТ сили реапьно виконано 32

рiшення на загальну суму 14 млн.509 тис, грн. та повернуто у державну
власнiсть 3 земельнi дiлянки загальною площею 22 га,

Проблемними питаннями заJIишаються захист iHTepeciB держави з
питань державноТ та комунальноТ власностi (пред'явлено лише 1 позов на суму
48 тис. грн.) та у сферi захисту iHTepeciB дiтей (З позовнi заяви проти 12 у 2018

роцi).
LЩоло нагляду за додержанням гrрав i свобод дiтей, повiдомляю, що

уtlродовж 2019 року до с}ду скеровано 22 обвинува_пьних акти у справах про
злочини, вчиненi неlfовнолiтнiми (у 2018 poui - 20 обвинувальних aKTiB). KpiM
цього, до суду направлено 5 клопотань про застосування до неповнолiтнiх
примусових заходiв виховного характеру (у 2018 роцi - 3).

Слiд зауважити, що у 20t9 рошi зменшилась негативна тенденцiя щодо
порушень вимог Закону пiд час затримання неповнолiтнiх в порядку ст. 208
КПК УкраТни. 'Гак, у 2019 рсlцi встановлено факт незаконного затримання 1

неповнолiтнього, водночас,у 2018 рочi N{али мiсце 3 таких випадки.
Також, Бiлоцеркiвською мiсцевою прокуратурою здiйснюсться нагляд за

додержанням законiв при виконаннi сулових рiшень у кримiнfulьних справах
та при застосуваннi iнших захсlдiв примусового характеру.

Так, мiсцевою прокуратурою l]роl,ягом 2019 року за результатами
проведених перевiрок у ЩУ "Бiлочеркiвська виправна колонiя (JФЗ5)" (нада,чi
- установа) внесено 2б документiв прокурорського реагування (протягом 2018

року - 2З вказiвки), скасовано 20 aKT,iB (рiшень) посадових осiб установи



(протягом 2018 року - 21 акт), дtl дLlсцип;tiнарноТ вiдповiдальностi притягнуто
1l посадових осiб установи (протягом 2018 року - 16 осiб), звiльнено
незаконно утриманих з дисцигtлiнарного iзолятору установи - 12 засуджених
(протягом 2018 року - 8 засулжених), до суду скеровано 1 обвинувальний акт
щодо головного бухгалтера установи за вчиненt{я злочину, передбаченого ч. 4
ст.358 КК УкраТни (протягом 2018 року щодо посадових осiб установи
обвинувальнi акти до суду не скеровувzurися).

Бiлоцеркiвською мiсцевою прокуратурою активiзовано дiяльнiсть з

висвiтлення результатiв свосТ дiяльностi в засобах масовоТ iнформацii. Так,
Бiлоцеркiвською мiсцевою прокуратурою упродовж 2019 року здiйснено 8З
виступи в засобах масовоТ iнформашiТ, з яких 58 виступiв здiйснено в мережi
iHTepHeT та 10 вис,гупiв - в електронних засобах масовоТ iнформаuiТ (ралiо,
телебачення), 5 виступiв - в друкованих засобах масовоТ iнформацii.

KpiM цього, Бiлоцеркiвською мiсцевою прокуратурою протягом I

пiврiччя 20l9 року вживались заходи щодо розгляду звернень громадян.
Так, не зважаючи на те, що прокуратура не надiлена повноваженнями

проводити перевiрки з питань додержання законiв,, упродовж 2019 року до
БiлоцеркiвськоТ мiсцевоТ проч/ратури надiйшло 1252 звернення, що на 18,ЗО^

менше, нiж у минулому роцi (1533 звернення). З них: 54l звернення скероване
для вирiшення до iнших вiдомств, що складас 4З,2О/о вiд загальноТ кiлькостi
(лля порiвняння, у минулому 20i8 рочi до iнших вiдомств скеровано 695
звернень, що склапо майже 45,ЗОh вiд загапьноТ кiлькостi); повернуто
заявникам або заJIишено без розгляду - 9 (у 2018 роцi - 2|), виключено з облiку
- 68 (у 2018 роцi - 1 14).

Iз загальноТ кiлькостi звернень, що надiйшли до БiлоцеркiвськоТ мiсцевоТ
прокуратури упродовж 20|9 року, вирiшено по cyTi 702 звернення або 56Оh (у
минулому рочi - 9|7 або 60О/о вiд загальноТ кiлькостi), 5 з яких - задоволено.

Основна частина вирiшених прокурорами мiсцевоi прокуратури
звернень, стосуваJIась питань досудового розслiдування. Кiлькiсть вирiшених
звернень вказаноТ категорii дещо збiльшилась в порiвняннi iз минулим роком.
Так, упродовж 20l9 року вирiшено 417,гаких звернень (3 яких - задоволено),
шо скл€lJIо 60О/о вiд загальноТ кiлькостi вирiшених звернень. Водночас, у 2018

роui вирiшено 491 звернення з питань досудового розслiдування, тобто 5ЗО/о з

числа вирiшених. ГIрокурорами вrлрiшено l7З звернення, якi надiйшли вiд
учасникiв кримiнального провадження (у 2018 poui - 22|), 4 шодо
поновлення конститучiйних прав громадян в межах КПК. Кiлькiсть вирiшених
скарг на дiТ та рiшення слiдчих полiцiТ в лорiвняннi iз минулим роком майже
не змiнилась: у 2019 роцi - 112, що становить27О/о вiд загальноТ кiлькостi (2 з
яких - задоволено), у 201В роцi -- |2З, шо становило 25Yо вiд загальноТ
кiлькостi. Водrlочас, дещо збi;rьшrилась кiлькiсть вирiшених звернень, що
стосувались дiй та рiшень процесуаJlьних керiвникiв. Так, у 2018 роцi
вирiшено l0 таких скарг або 2Оh вiд загальноТ кiлькостi вирiшених звернень з

питань досудового розслiдування, а у 2019 poui * I8 або 4,ЗО^,

KpiM цього, упродовж 2а|9 року Бiлоцеркiвською мiсцевою
прокуратурою вирiшено: 4 звернення з питань представництва iHTepeciB
держави та громадян у судi (у 2018 рочi - 7), 2 з питань участi у



дсрх(ави та громалян у судi (у 2018 роцi - 7), 2 з питань участi у
Kpttп,tiHа^ltbнoNty llровадженнi в сулi (v 2018 роui - З), 1-з lIитань додержання
законодавства при BLlKoHaHHi рiшень cy.riB та iншlrх органiв (у 2018 poui - 6),
4 з питань нагляду за додержанням кримiнально-виконавчого
законодавства, 2 з яких задоволено (у 20 1 8 рошi - l 1 , 3 з яких задоволено).

Звернення Героiв Украiни, Радянського Союзу, iнвалiдiв Великоi
Вiт.tизtlяноi вiйни, неtlовнолiтнiх, учасttикiв бойових дiй упродовж 20|9 року
до прокуратури не надходили.

Поряд з цим, у 2019 роцi, як i у попередIIьому, до Бiлоцеркiвськоi
мiсцевоТ прокуратури надiйшло ] звернення народного депутата УкраТни, яке
cTocyBrlJlocb питань досудового розслiлування.

KpiM цього, упродовж року розглянуто 2Зб звернень, прийнятих за

результатами особистого прийому громадян прашiвниками мiсцевоТ
прокуратури. !ля порiвняння, у минулому 20l8 роцi прийнято 356 громадян.
l7 грсlмалян звернулись до мiсцевоТ прокуратури iз письмовими зверненнями
пiд час прийому, IIIo здiйснювався особисто керiвникtlм. ЗдебiлыIIого,
питання з якими громадяни звсртtlrrися пiд час особистого прийому,
стосувчLIIIIся нагляду за додержанням законiв пiд час проведення органами
полiцii досудового розсlriдування. Проловжувti"JIи мати мiсце вIlпадкIt
налходжсння зtsсрнень з I]итань, що не вiдносяться до компетенцiТ opгaHiB
Iryoкyparypll YKpaTHrr. зокрема, що с,госуються нагляду за додсржанням
законiв iHmlaMlr органами, пiдприемствами, установами.

Бiлочеркiвською мiсцевою прокуратурою, включаючи пiдпорядкованi
вiддiли, постiйно здiйснюються виТзнi прийоми громадян за мiсцем iх
проживання та роботи, вiдповiдно rо графiку виiзних прийомiв громадян.

Вказану iнформачiю ttаправляю до вiдома та врахуванIIя в

З повагою
керiвник Бi.поцеркiвськоi
пriсцевоi прокура,ryри В. Козар


