
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять друга  сесія VІ скликання 
 
від  17.04.2014 р. №1426 

 
Про інформацію  щодо стану законності, заходи  
щодо її зміцнення та результати діяльності   
Коростенської міжрайонної прокуратури на  
території м.Коростеня 
 

 Відповідно до ст. 511 Закону України «Про прокуратуру», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Інформацію Коростенського міжрайонного прокурора Гнідого І.А. щодо 
стану законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності  
прокуратури на території м.Коростеня взяти до відома. 

2.Секретарю міської ради Ходаківському В.В. забезпечити доведення цієї 
інформації до відома територіальної громади міста Коростеня. 

 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
                                                                                     
 
 
Секретар міської ради                                                            В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                  О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інформація 
про стан законності та заходи 

щодо її зміцнення та результати 
діяльності на території міста Коростеня 

 
Коростенською міжрайонною прокуратурою в межах завдань та 

повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про 
прокуратуру», наказами Генерального прокурора України та прокурора 
Житомирської області упродовж 2013 року вживалися організаційно-практичні 
заходи щодо покращання прокурорської діяльності, реального усунення 
порушень вимог законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, 
притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, 
забезпечення відшкодування заподіяної шкоди.  

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

На виконання вимог статті 10 Закону України «Про прокуратуру» 
міжрайонним прокурором з метою координації діяльності по боротьбі зі 
злочинністю за вказаний період проведено 3 координаційних наради керівників 
правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та місцевої 
виконавчої влади, де було обговорено стан законності та правопорядку в місті 
Коростені, розроблено конкретні заходи та спільні узгоджені дії щодо зниження 
рівня злочинності, захисту та поновлення прав і свобод громадян та інтересів 
держави. Проведено також 4 міжвідомчі наради з питань додержання 
податкового законодавства, законодавства про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування щодо своєчасності та повноти сплати податків, страхових 
внесків, єдиного соціального внеску та додержання законодавства при 
виконанні судових рішень про стягнення сум до бюджету та державних 
цільових фондів. 

Здійснювалася координація і в інших формах. Насамперед, це виїзди на 
місця пригоди для розкриття та розслідування резонансних кримінальних 
проваджень,  проводилися вивчення та заслуховування на оперативних нарадах 
у міжрайонного прокурора стану розслідування кримінальних проваджень 
(справ), приймалась участь у нарадах, які проводились органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування з обговорення актуальних питань 
додержання вимог законодавства. 

Міжрайонним прокурором систематично надсилалась інформація до 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

Стан злочинності на території міста Коростеня 
 
Протягом 2013 року до Коростенського МВ УМВС України в 

Житомирській області надійшло 5934 заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення, які були внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події на території міста Коростеня 
та Коростенського району, зокрема в м. Коростені 4399. 



За наслідками їх опрацювання відомості по 1765 заявам і повідомленням 
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом добового 
терміну                                                 та 4169 розглянуто відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян». 1211 кримінальних проваджень внесено до 
ЄРДР на підставі заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, які 
сталися чи готуються в м. Коростені, відповідно 3185 розглянуто відповідно до 
Закону України «Про звернення громадян». 

За поточний рік вчинено 6 умисних вбивств, в м. Коростені – 3. 
До Коростенського МВ за вказаний період надійшло 547 заяв та 

повідомлень про вчинення крадіжок, в тому числі 400 в м. Коростені. 
Заяв про кримінальні правопорушення, пов’язаних з хуліганськими 

проявами до Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області 
надійшло 33, зокрема в м. Коростені - 18.  

В 2013 році в книзі Єдиного обліку зареєстровані 34 заяви та повідомлення 
про вчинення грабежів, про вчинення розбоїв – 7, в м. Коростені відповідно 27 і 
5. 

За вказаний період до Коростенського МВ надійшла 101 заява та 
повідомлення про вчинення шахрайських дій, в тому числі в м. Коростені - 89, 
про вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності – 
25, в м. Коростені - 21. 

Кількість заяв та повідомлень про злочини щодо незаконного поводження 
зі зброєю та боєприпасами, які надійшли у 2013 році до Коростенського МВ – 
14, зокрема 5 в м. Коростені. 

В поточному році до міськвідділу  надійшло 93 заяви та повідомлення про 
вчинення злочинів, пов’язаних  із незаконним обігом наркотичних засобів, 80 з 
яких в м. Коростені. 

Про нанесення умисних тяжких тілесні ушкодження надійшло 4 заяви та 
повідомлення від мешканців міста Коростеня та Коростенського району, 2 про 
події, які відбулися в м. Коростені. 

Викликає занепокоєння недотримання водіями транспортних засобів 
правил дорожнього руху. Упродовж року до Коростенського МВ УМВС 
України в Житомирській області надійшло 40 заяв та повідомлень про скоєння 
дорожньо-транспортних пригод, відповідно 19 в м. Коростені. 

Також, за вказаний період зареєстровано 14 фактів незаконного 
заволодіння транспортними засобами, зокрема, 8 таких фактів відбулося на 
території  м. Коростеня. 

Всього у поточному році слідчими Коростенського МВ УМВС України в 
Житомирській області було зареєстровано 1765 кримінальних проваджень. 

За результатами досудового розслідування слідчими міськвідділу із 
вказаної кількості проваджень надіслано на розгляд суду з обвинувальним 
актом 184 кримінальні провадження, з яких 109 розглянуті судом, з 
клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності – 6, які 
розглянуто. До суду направлено 2 клопотання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру. 



Також, надіслано до Коростенського міськрайонного суду провадження 
для  розгляду питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості - 15, 
угоди про примирення – 25. 

Закрито кримінальних проваджень, інформацію про які внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань – 1381, у 2 провадженнях, на даний 
час, прийнято рішення про їх зупинення,  у зв’язку із розшуком осіб, які 
вчинили злочин.   

Занепокоєння викликає стан роботи оперативних підрозділів та слідчого 
відділення Коростенського МВ УМВС пов’язаної з розкриттям злочинів, 
забезпеченням належного стану досудового слідства у кримінальних 
провадженнях.   

На усунення допущених порушень вимог кримінального процесуального 
законодавства до Коростенського МВ УМВС внесено 18 документів 
прокурорського реагування. За результатами їх розгляду притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності 37 службових осіб органів внутрішніх справ.  

Потребують свого посилення стан взаємодії правоохоронних органів, 
органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, що вважаю 
позитивно вплине на стан законності та правопорядку на території міста 
Коростеня та Коростенського району.  

 
Нагляд за додержанням  і застосуванням  

антикорупційного законодавства 
 
Всього протягом 2013 року за результатами проведених перевірок з питань 

додержання вимог законодавства щодо захисту прав громадян та інтересів 
держави у сфері боротьби з корупцією Коростенською міжрайонною 
прокуратурою внесено 9 подань, за результатами розгляду яких притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності 31 посадову особу, задоволено 1 подання на 
постанову Коростенського міськрайонного суду у справі про адміністративне 
корупційне правопорушення. 
 

Підтримання державного обвинувачення та участі прокурорів у 
розгляді судами кримінальних справ 

 
Упродовж 2013 року за участю державних обвинувачів міжрайонної 

прокуратури    розглянуто 115 кримінальних справ минулих років, з них 
постановленням обвинувальних вироків - 84. Щодо питань, пов’язаних з 
виконанням вироків, розглянуто 391справу. 

Згідно вимог нового кримінального процесуального кодексу направлено з 
обвинувальними актами до Коростенського міськрайонного суду 236 
кримінальних проваджень. Взято участь у підготовчому розгляді 
Коростенським міськрайонним судом  по 41 провадженню. За результатами 
розгляду кримінальних проваджень постановлено  166 обвинувальних вироків.  

Мали місце оскарження прокуратурою судових рішень, які не набрали 
законної сили, внесено 21 апеляційну скаргу, з яких на даний час задоволено 7.   



Нагляд за додержанням  і застосуванням законів щодо захисту прав і 
свобод громадян та інтересів держави  

 
На виконання наказів Генерального прокурора України «Про організацію 

роботи і управління в органах прокуратури України», «Про організацію 
прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів», якими 
визначено, що при здійсненні своїх повноважень органи прокуратури не 
повинні підміняти органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і 
державного контролю, міжрайонною прокуратурою переорієнтовано наглядову 
діяльність на виявлення правопорушень, передусім у діяльності органів 
державного контролю, виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Упродовж 2013 року міжрайонною прокуратурою при здійсненні нагляду 
за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян 
та інтересів держави прийнято 150 постанов про проведення перевірок. За 
результатами перевірок розпочато 5 кримінальних проваджень, внесено 150 
актів прокурорського реагування, які розглянуті та задоволені, скасовано 43 
акти органів виконавчої лади та місцевого самоврядування. За актами 
прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 106 посадових осіб 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з яких 40 посадових 
осіб органів державного контролю. Відшкодовано за актами прокурорського 
реагування 4933 тис. грн., із них до державного бюджету 102 тис. грн.  

Одними із головних пріоритетів наглядової діяльності органів прокуратури 
є захист прав громадян на  оплату праці, соціальне, пенсійне забезпечення. 

Упродовж 2013 року в сфері праці Коростенською міжрайонною 
прокуратурою внесено 1 подання, притягнуто до відповідальності 2 посадових 
особи органів державного контролю. Направлено до суду 12 заяв про видачу 
судового наказу про стягнення невиплаченої але нарахованої заробітної плати 
на загальну суму 137 тис. грн., які розглянуті та задоволені.  

За результатами проведених протягом 2013 року Коростенською 
міжрайонною прокуратурою перевірок з питань дотримання вимог 
законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в діяльності УПФУ в м. Коростені та 
Коростенському районі внесено 3 подання, за результатами розгляду яких 
скасовано 8 актів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 посадових 
осіб органу контролю. 

Проведені міжрайонною прокуратурою перевірки та виявлені порушення 
вказують на те, що спеціально уповноваженими органами контролю не вжито в 
повній мірі адекватних заходів щодо позитивного впливу на стан законності в 
даних сферах, недостатня взаємодія щодо проведення спільних перевірок 
найбільших боржників з метою виявлення фінансових ресурсів для погашення 
заборгованості як по заробітній платі, так і  зі сплати обов'язкових внесків.   

Органами державного контролю не виявляються порушення, що містять 
ознаки кримінальних, корупційних правопорушень, матеріали перевірок до 
правоохоронних органів не скеровуються.  

Захист прав і свобод дітей 



 
Протягом поточного року міжрайонною прокуратурою забезпечено 

ефективний нагляд у сфері захисту прав і свобод дітей (внесено 26 подань, 
притягнуто до відповідальності 12 посадових осіб у т.ч. 4 органів контролю, 
відшкодовано 3,6 тис. грн.). 

Активізовано нагляд за додержанням законодавства при виконанні судових 
рішень у кримінальних провадженнях стосовно неповнолітніх. За результатами 
розгляду документів реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 3 
особи. 

Нагляд за додержанням законів у сфері економічних відносин 
 
Питому вагу порушень у сфері економічних відносин міжрайонною 

прокуратурою виявлено при дотриманні законодавства в сфері державної та 
комунальної власності, бюджетній системі, оподаткуванні, паливно-
енергетичному комплексі. 

У бюджетній сфері за результатами проведених в 2013 році 
прокуратурою перевірок попереджено незаконні видатки бюджетних коштів на 
суму 600 тис. грн., порушено 2 кримінальних провадження, внесено 15 подань, 
притягнуто до відповідальності 11 посадових осіб, в тому числі 4 органу 
контролю, відшкодовано до бюджету коштів в сумі 100 тис. грн. 

За прокурорського реагування у сфері паливно-енергетичного комплексу 
міжрайпрокуратурою внесено 2 подання, за результатами розгляду яких 
відшкодовано 4828 тис. грн. заборгованості за природний газ. 

У системі оподаткування у 2013 році внесено 4 подання, притягнуто до 
відповідальності 10 посадових особи контролюючих органів.       

У сфері державної та комунальної власності внесено 7 подань, 
притягнуто до відповідальності 2 посадові особи, скасовано 1 акт органу 
місцевого самоврядування. 

 
Нагляд за додержанням законів у сфері 

земельних відносин 
 

Земельні відносини завжди були та залишаються для України головною 
темою суспільного життя, найважливішим об'єктом правового регулювання, 
тому захист прав громадян і інтересів держави в земельних відносинах є 
пріоритетним напрямом роботи органів прокуратури. 

При здійсненні правозахисної діяльності у сфері земельних 
правовідносин міжрайонною прокуратурою у 2013 році внесено 15 подань, які 
розглянуті та задоволені. За результатами розгляду актів реагування скасовано 
2 акти. 

 
Нагляд за додержанням законів на транспорті 

  
При здійсненні наглядової діяльності за додержанням вимог законів у 

сфері автодорожнього комплексу та безпеки руху міжрайонною прокуратурою 



упродовж 2013 року  винесено 8 постанов та проведено перевірок з питань 
додержання законодавства у сфері транспорту (5 перевірок в сфері безпеки 
руху, 3 – в сфері економіки). За результатами перевірок внесено із вжиттям 
заходів до усунення порушень 8 подань, за наслідками розгляду яких 5 
посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування притягнуто до відповідальності. 
 

Представництво інтересів громадян та держави в судах 
 
Всього прокуратурою у сфері представницької діяльності по захисту 

інтересів держави та громадян упродовж 2013 року пред'явлено 42 позови на 
суму 1 млн. грн., задоволено 37 позовів на суму 1,8 млн. грн., з них до бюджету 
- 1,4 млн. грн. 

Протягом 2013 року міжрайонною прокуратурою до суду заявлено 3 
позови про стягнення податкового боргу на суму понад 150 тис. грн. та боргу 
перед міським Управлінням Пенсійного фонду на суму майже 7 тис. грн.  

У сфері представницької діяльності по захисту інтересів у сфері 
комунальної власності до суду заявлено 2 позови на суму 278 тис. грн. про 
розірвання договору купівлі-продажу комунальної нерухомості та стягнення 
орендної плати (1 позов задоволено, у іншій справі провадження припинено у 
зв'язку з добровільною сплатою).  
 

Розгляд звернень громадян 
 

Працівниками Коростенської міжрайонної прокуратури упродовж 2013 
року всього вирішено 542 звернення громадян. Найбільшу кількість звернень 
розглянуто про конституційні права і свободи - 285 звернення,  із них про 
адміністративні правопорушення – 12 (4 задоволено), з питань, слідства і 
дізнання –  157 звернень, з питань представництва – 14 звернень, з яких  2 
задоволено.  

На особистому прийомі оперативними працівниками прокуратури 
прийнято 169, особисто прокурором 105 громадян.   

За результатами розгляду звернень громадян Коростенською 
міжрайонною прокуратурою у 2013 році внесено 12 подань. За наслідками 
розгляду документів прокурорського реагування до скасовано 6 актів, до 
дисциплінарної відповідальності  притягнуто шість посадових осіб.   

Протягом 2013 року Коростенською міжрайонною проведено 11 
перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян 
органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, за 
результатами яких внесено 11 документів прокурорського реагування, за 
наслідками розгляду 8 посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування притягнуто до дисциплінарної відповідальності.  

 



Таким чином, вжиті заходи вказують, що  міжрайонною прокуратурою у 
2013 році спрямовувались зусилля до зміцнення законності і правопорядку у м. 
Коростені, захисту прав громадян та інтересів держави. 

Однак,  питання боротьби зі злочинністю  повинно полягати не у 
розкритті злочинів, хоча це також важливе питання, а у попередженні їх 
вчинення профілактичними засобами, а це можливо лише за організованої 
участі усіх правоохоронних органів, органів влади та місцевого 
самоврядування, контролюючих органів. 

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

 
 
Коростенський 
міжрайонний прокурор 
молодший радник юстиції                                                І.А. Гнідий 
 


