
Інформація прокурора м. Коростеня  Греська Г.С. про стан законності та 
заходи щодо  її зміцнення в місті Коростені у 2012 році 

 
Прокуратурою м. Коростеня в межах завдань та повноважень, визначених 

Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», наказами 
Генерального прокурора України та прокурора Житомирської області  
упродовж 2012 року вживалися організаційно-практичні заходи щодо 
покращення прокурорсько-слідчої діяльності, реального усунення порушень 
вимог законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення 
винних осіб до встановленої відповідальності, забезпечення відшкодування 
завданої шкоди.  

З цією метою систематично проводилися перевірки додержання вимог 
законів з актуальних питань у органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, контролюючих і правоохоронних органах. 

На виконання вимог статті 10 Закону України «Про прокуратуру», 
прокурором м. Коростеня з метою координації діяльності по боротьбі зі 
злочинністю  проведено 2 координаційні наради керівників правоохоронних 
органів, де було обговорено стан законності та правопорядку в місті Коростені 
у 2012 році, розроблено конкретні заходи та спільні узгоджені дії щодо 
зниження рівня злочинності. 

Координаційна діяльність здійснювалася і в інших формах. Насамперед, це 
виїзди на місця пригоди для розкриття та розслідування резонансних справ та 
проваджень, вивчення та заслуховування на оперативних нарадах у прокурора 
міста стану розслідування кримінальних справ, підслідних органам 
прокуратури, МВС, приймалась участь у нарадах, які проводились органами 
місцевого самоврядування з обговорення актуальних питань додержання вимог 
законодавства. 

 
Стан злочинності на території міста Коростеня 

 
Вжиті правоохоронними органами превентивні заходи певною мірою 

сприяли стабілізації криміногенної ситуації у регіоні, підвищенню ефективності 
захисту прав і свобод громадян та інтересів держави. 

Починаючи з червня 2012 року, на території міста Коростеня намітилася 
тенденція до уповільнення темпів зростання злочинності.  

Зокрема, на 18% спостерігається зменшення злочинів, вчинених у сфері 
незаконного обігу наркотичних засобів. З метою досягнення позитивних 
результатів, працівниками Коростенського МВ УМВС України в Житомирській 
області систематично проводяться оперативно - профілактичні заходи, 
направлені на виявлення злочинів по лінії незаконного обігу наркотиків, 
знешкодження наркопритонів. 

 Суттєво зменшилась кількість злочинів у сфері господарської діяльності, 
злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі, пов’язаних з ухиленням від 
сплати податків. 

Проте, не вдалося досягти зменшення кількості вчинених злочинів, 
скоєних у молодіжному середовищі. Неповнолітніми у 2012  році вчинено 32 
злочини проти 31 злочину за аналогічний період минулого року. Спільно з 



службою у справах дітей міськвиконкому здійснюються профілактичні заходи 
по недопущенню вчинення злочинів неповнолітніми.  

Майже 66 % усіх зареєстрованих злочинів мають майнову спрямованість. 
Вагомою часткою серед майнових злочинів є крадіжки (54%). 

Збільшилась кількість злочинів, пов’язаних з порушенням правил 
дорожнього руху.  

Однак, підрозділом ВДАІ Коростенського МВ УМВС України в 
Житомирській області в 2012 році проведено ряд організаційних та практичних 
заходів, що сприяли підвищенню безпеки дорожнього руху, зниженню рівня 
аварійності та тяжкості дорожньо-транспортних пригод, протидії злочинам, 
пов’язаних з автотранспортом, посилення контролю за технічним станом 
транспортних засобів, утримання вулично-шляхової мережі в безпечному для 
руху стані, зміцненню дисципліни і законності, недопущенню надзвичайних 
подій серед особового складу. 

 
Стан законності при розслідуванні кримінальних справ слідчим 

прокуратури 
 
Протягом 12 місяців 2012 року у провадженні старшого слідчого 

прокуратури м. Коростеня перебувало 12 кримінальних справ, з яких 7 
направлено за підслідністю та 4 направлено до суду з обвинувальним 
висновком. 

На даний час у провадженні старшого слідчого прокуратури м. Коростеня 
перебуває 6 кримінальних проваджень відносно посадових осіб 
правоохоронних органів, за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ст.ст. 364, 365, 366, 367 КК України та інші. 

 
Стан додержання законодавства при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах та при застосуванні заходів примусового характеру 
 
Прокуратурою міста Коростеня протягом 2012 року проведено 4 

комплексні перевірки додержання закону в Коростенському МВ КВІ УДПтСУ в 
Житомирській області при виконанні покарань, не пов'язаних з позбавленням 
чи обмеженням волі, а також додержання вимог законодавства при виконанні 
адміністративного стягнення у виді громадських робіт. За результатами 
проведених перевірок внесено 3 подання та 9 вказівок з метою усунення 
виявлених порушень, 6 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності. 

Загалом прокуратурою міста Коростеня протягом 2012 року в порядку 
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях було порушено кримінальну справу за умисну невиплату 
заробітної плати за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України, 
внесено 20 актів прокурорського реагування, за якими 16 посадових осіб 
притягнуто до дисциплінарної відповідальності, порушення, зазначені в актах 
реагування, були усунуті. До Коростенської виправної колонії було внесено 10 
актів прокурорського реагування, до Коростенського МВ КВІ – 7, до 
підприємств, установ, організацій – 3. 



Аналогічну перевірку за фактом умисної невиплати заробітної плати 
звільненим працівникам Коростенської виправної колонії прокуратурою міста 
Коростеня проведено в березні поточного року. За результатами проведеної 
перевірки розпочато кримінальне провадження по факту умисної невиплати 
заробітної плати за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст.175 КК України. 

 
Стан організації прокурорського нагляду за додержанням і 

застосуванням законів при здійсненні захисту прав і свобод громадян та 
інтересів держави 

 
Одними із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури є захист 

прав громадян на оплату праці, соціальне та пенсійне забезпечення. 
Прокуратурою м. Коростеня при здійсненні нагляду за додержанням і 

застосуванням законів у сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів 
держави упродовж 2012 року порушена кримінальна справа, внесено 105 
подань, принесено 52 протести, які розглянуті та задоволені. За актами 
прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 92 посадові особи 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з яких 56 посадових 
осіб органів державного контролю, та 4 посадових особи підприємств, установ, 
організацій. Відшкодовано за актами прокурорського реагування 1502 тис. грн., 
з яких до бюджету 121 тис. грн.  

Практика прокурорської діяльності свідчить, що несвоєчасна виплата 
заробітної плати є на сьогодні однією з найгостріших проблем у сфері 
додержання конституційних прав та свобод громадян.  

У сфері соціального захисту пільгових категорій громадян внесено 5 
подань, за результатами розгляду актів реагування притягнуто до 
відповідальності 7 посадових осіб органів державного контролю, відшкодовано 
119 тис. грн. 

В ході перевірок виявлялись порушення в частині неналежного виконання 
повноважень органами державного контролю, виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

При проведенні перевірок щодо додержання вимог законодавства про 
пенсійне забезпечення, прокуратурою виявлялись порушення щодо 
неналежного виконання наданих законодавством повноважень управліннями 
Пенсійного фонду міста та району в частині неналежного забезпечення 
контролю за повнотою і своєчасністю сплати внесків до бюджету Пенсійного 
фонду України, неналежного проведення перевірок, невиконання планових 
заходів, порушення адміністративного законодавства, тощо.  

На виявлені порушення в 2012 році внесено 3 подання на адресу керівника 
управління Пенсійного фонду України, 5 посадових осіб притягнуто до 
відповідальності, до фонду сплачено кошти в сумі 118 тис. грн. 

Однак, попри вжиті заходи заборгованість по заробітній платі залишається 
значною. 

Протягом 2012 року прокуратурою м. Коростеня за порушення вимог 
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» складено 
адміністративний протокол про вчинення адміністративного корупційного 



правопорушення, який розглянуто судом, на винну особу накладено 
адміністративне стягнення у виді штрафу. Також, працівниками прокуратури 
міста прийнято участь у розгляді 3 протоколів про адміністративні корупційні 
правопорушення. Крім того, прокуратурою м. Коростеня було внесено протест 
на постанову Коростенського міськрайонного суду від 08 червня 2012 року про  
закриття провадження в адміністративній справі про корупційне 
правопорушення стосовно Пашинського В.І. за відсутністю в його діях складу 
адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП., 
Даний протест  розглянутий та задоволений апеляційним судом Житомирської 
області.  

Протягом 2012 року у сфері захисту прав та інтересів дітей розглянуто із 
вжиттям заходів 21 подання (3 – освіта; 1 – опіка, піклування та усиновлення; 2 
– праця, працевлаштування; 4 – соціальний захист; 4 – попередження 
правопорушень серед дітей; 5 – охорона життя та здоров’я), 14 осіб притягнуто 
до відповідальності, з них: 15 – з органів місцевого самоврядування, 6 – з 
органів контролю, 1 – з підприємств, установ, організацій. 

За 2012 рік прокуратурою міста вирішено 408 звернень, що втричі більше 
відповідного періоду 2011 року (149), з яких задоволено – 17 (2011 - 14), 
направлено в інші відомства для вирішення 205 звернень (2011 - 147). 
Звернення народних депутатів не розглядались. Повернуто заявникам 1 
звернення. На особистому прийомі працівниками прокуратури міста прийнято 
46 громадян (2011 – 62), в тому числі 32 – особисто прокурором м. Коростеня.  

За результатами розгляду звернень громадян прокуратурою міста 
Коростеня у 2012 році внесено 3 подання, опротестовано 8 незаконних 
нормативно правових актів. За наслідками розгляду документів прокурорського 
реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто дві посадові особи , 
в тому числі одну особу місцевого самоврядування , відшкодовано громадянам 
78 тис. гривень. 

 
Представництво інтересів громадян і держави в судах. 

 
Однією із форм захисту прав і свобод громадянина та інтересів держави є 

представництво прокуратурою їх інтересів у суді. 
У сфері представництва інтересів громадян і держави в судах протягом 

2012 року прокуратурою міста Коростеня проведена наступна робота. 
 Всього пред’явлено до судів 79 позовів і заяв на загальну суму 1952 тис. 

грн., з яких : 
 – в порядку цивільного судочинства до Коростенського міськрайонного 

суду пред’явлено 39 позовів та заяв на загальну суму 387 тис. грн.; 
– в порядку кримінального судочинства до Коростенського 

міськрайонного суду заявлено 21позов на загальну суму 63 тис. грн.; 
 – в порядку господарського судочинства до господарського суду 

Житомирської області та господарського суду Київської області пред’явлено 6 
позовів на загальну суму 1105 тис. грн.; 

 – в порядку адміністративного судочинства до Житомирського окружного 
адміністративного суду та Коростенського міськрайонного суду пред’явлено 13 
позовів на загальну суму 397 тис. грн. 



До місцевого суду в порядку цивільного та кримінального судочинства 
пред’явлено 60 позовів на суму 450 тис. грн., наступних категорій: щодо 
стягнення витрат на лікування потерпілих від злочину, позови про позбавлення 
батьківських прав, про стягнення заробітної плати. 

В сфері бюджетного законодавства пред’явлено позов про стягнення 
фінансових санкцій та 3 позови в інтересах податкових органів в цілому на 
суму 175 тис. грн. 

Протягом 2012 року виконано судових рішень на загальну суму 1349 тис. 
грн. 

 
Стан підтримання державного обвинувачення в судах 

 
Коростенським міськрайонним судом за участю державних обвинувачів  

прокуратури  м. Коростеня протягом  2012 року розглянуто 443 кримінальні 
справи, з яких за спрощеним порядком розглянуто 77.  

Крім того, розглянуто 95 матеріалів про вирішення питань, пов’язаних з 
виконанням вироків. 

Упродовж 2012 року на вироки суду державними обвинувачами 
прокуратури м. Коростеня внесено 38 апеляцій. Апеляційним судом 
Житомирської області за апеляціями державних обвинувачів 3 вироки відносно 
3 осіб змінено, 9 вироків відносно 9 осіб скасовано та 1 вирок з постановленням 
нового вироку.  

Державними обвинувачами прокуратури м. Коростеня при підтриманні 
державного обвинувачення по 4 кримінальним справам у порядку ст. 227 КПК 
України виносились постанови про зміну обвинувачення в суді, по яким 
винесені обвинувальні вироки.  

Постанови про відмову від обвинувачення в порядку, передбаченому ч.3 
ст.264 КПК України, в 2012 році не виносились. Випадків безпідставної зміни 
обвинувачення державними обвинувачами  за вказаний період не виявлено. 

20 листопада 2012 року набрав чинності новий Кримінальний 
процесуальний кодекс, зміст якого повною мірою відповідає сучасним вимогам 
кримінального процесу та дозволяє у значній мірі усунути прогалини та 
недоліки, які мали місце у КПК 1960 року. 

 Новий КПК вносить у вітчизняний кримінальний процес європейські 
цінності та принципи, перетворює неухильне дотримання прав людини на 
ключову ідею всього кримінального процесу. 

Найпрактичнішим втіленням нововведень є створення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань.  

Запровадження автоматизованого обліку кримінальних правопорушень 
стане запорукою прозорості та демократичності при вирішенні заяв та 
повідомлень про злочини, у першу чергу тих, які надійдуть від громадян. 

Беручи до уваги вище викладене, упродовж 2013 року прокуратурою міста 
Коростеня заплановано провести ряд заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності виконання покладених на органи прокуратури завдань і функцій, 
а саме: провести координаційну нараду за участю керівників правоохоронних 
органів м. Коростеня щодо стану законності та правопорядку в місті Коростені; 
оперативну нараду з питань щодо причин тривалого розгляду Коростенським 



міськрайонним судом кримінальних справ, вжиття додаткових заходів, 
спрямованих на додержання передбачених законодавством строків призначення 
та розгляду кримінальних справ, недопущення судової тяганини; міжвідомчу 
нараду за участю контролюючих органів щодо додержання вимог 
законодавства у сфері пенсійного забезпечення в частині сплати внесків на 
загальнообов’язкове пенсійне страхування; міжвідомчу нараду за участю 
контролюючих органів щодо додержання вимог законодавства у сфері 
оподаткування в частині повноти і своєчасності сплати податкових платежів, 
внесків до різноманітних фондів, законності відшкодування ПДВ. 

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що прокуратурою міста 
Коростеня активно проводиться робота щодо забезпечення належного стану 
законності та правопорядку на території міста Коростеня. 

 
 


