
Інформація 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 покращання прокурорсько-
слідчої діяльності, реального усунення порушень вимог законів, поновлення прав 
громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої 
відповідальності, забезпечення відшкодування спричиненої шкоди. З цією метою 
систематично проводилися перевірки додержання вимог законів з актуальних питань 
у органах місцевого самоврядування, виконавчої влади, 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. 

Здійснювалася координація і в інших формах. Насамперед, це виїзди на місця 
пригоди для розкриття та розслідування резонансних справ, проводилися вивчення 
та заслуховування на оперативних нарадах у прокурора 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. 
 
Незважаючи на тенденцію до уповільнення темпів зростання злочинності, яка 

намітилася з червня 2012 року, упродовж 12 місяців поточного року кількість 
зареєстрованих злочинів зросла на 4,3 %. У поточному році на території м. 
Коростеня зареєстровано 480 вчинених злочинів, проти 460 злочинів аналогічному 
періоду 2011 року. Відбувся ріст тяжких, особливо тяжких і середньої тяжкості 
злочинів. Зокрема, за ступенем тяжкості зареєстровано 185 тяжких злочинів проти 
*153 за 2011 рік, середньої тяжкості 215 проти 221, особливо тяжких злочинів 12 
проти 4. 

Протягом 2012 року скоєно 5 умисних вбивств проти 1 за аналогічний період 
минулого року та 3 злочини про нанесення тяжких тілесних ушкоджень стільки, як і 
у минулому році. 

Не вдалося досягти зменшення кількості вчинених злочинів, скоєних у 
молодіжному середовищі. Неповнолітніми у цьому році вчинено 32 злочини проти 
31 злочину за аналогічний період минулого року. До такого стану призводить 
неналежне вжиття працівниками органів внутрішніх справ заходів до усунення 
причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. 

Дещо вдалося вплинути на стан зростання рецидивної злочинності у другому 
півріччі, хоча у поточному році скоєно 116 злочинів раніше судимими особами, з 
них 88 вчинені у першому півріччі цього року. 



Майже 66 % усіх зареєстрованих злочинів мають майнову спрямованість. У 
поточному році вчинено 263 крадіжки, 23 грабежів, 10 розбійних нападів. 

Вагомою серед майнових злочинів є частка крадіжок (54%). Кількість цих 
злочинів зросла від 238 до 263. 

Попри зменшення у цілому по області умисних вбивств, у місті Коростені їх 
кількість зросла у 5 разів. 

Майже у двічі збільшилось злочинів, пов'язаних з порушенням правил 
дорожнього руху, а тих що спричинили смерть потерпілого - 75%. 

Загалом протягом 2012 року Коростенським МВ УМВС України в 
Житомирській області розслідувалось 485 кримінальних справ проти 379 справ 2011 
році. 

У 2012 році закінчено провадженням 181 кримінальну справу проти 202 справ у 
2011 році, що менше на 10%. 

На 9% зменшилась кількість направлених до суду кримінальних справ з 
обвинувальним висновком, 160 справ у 2012 проти 176 справ 2011, однак на 9 
кримінальних справ менше направлено до суду для вирішення питання про 
звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності 12 проти 23. 

 
Стан   законності   при   розслідуванні   кримінальних   справ   слідчим 

прокуратури. 
Протягом 12 місяців 2012 року прокуратурою м. Коростеня закінчене досудове 

слідство по 4 кримінальних справах, які з обвинувальними висновкам направлені до 
суду. 

По закінчених кримінальних справах встановлено збитків на загальну суму 21 
тис. грн., які відшкодовані в повному обсязі. 

Протягом вказаного періоду у провадженні старшого слідчого прокуратури м. 
Коростеня перебувало 12 кримінальних справ, з яких 7 направлено за підслідністю, 4 
направлені до суду з обвинувальним висновком, 1 закрита прокуратурою області на 
підставі 100 КПК України. 

На даний час у провадженні старшого слідчого прокуратури м. Коростеня 
кримінальні справи не перебувають. 

 
Стан додержання законодавства при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах та при застосуванні заходів примусового характеру. 
Прокуратурою міста Коростеня проведено комплексну перевірку додержання 

закону в Коростенського 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 проведеної перевірки внесено до Коростенського МРВ КВІ 
УДПтСУ в Житомирській області вказівку на усунення виявлених порушень, до 
Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області подання. Акти 
реагування розглянуті, порушення усунуті, винні особи притягнуті до 
дисциплінарної відповідальності. 

Викликає занепокоєння факт неналежного виконання дільничними 
інспекторами міліції своїх професійних обов'язків в частині неналежного проведення 
індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліку в 



кримінально-виконавчій інспекції в зв'язку із встановленим іспитовим строком або 
засудженням до громадських та виправних робіт. 

Протягом 2012 року відповідно до інформації наданої Коростенським КВІ 
УДПтСУ в Житомирській області на території міста Коростеня 6 підобліковими 
засудженими особами було вчинено нові злочини, серед них 2 - рецидивні, 4 -
повторні злочини. За аналогічний період 2011 року було аналогічно скоєно 6 
підобліковими засудженими особами було вчинено нові злочини, серед них 2 -
рецидивні, 4 - повторні злочини. 

Потребує негайної координації робота Коростенської виправної колонії №71 
щодо проведення якісного огляду посилок і передач для засуджених, які відбувають 
в ній покарання. 

Зокрема, протягом 2012 року у засуджених та на території даної установи 
виявлено і вилучено 100 мобільних телефонів (за аналогічний період минулого року 
- 110 мобільних телефонів). 

За даними фактами проведено 100 службових розслідувань, за результатами 
яких на засуджених накладались дисциплінарні стягнення, а саме: 72 засудженим 
особам оголошені суворі догани, 28 осіб поміщено до дисциплінарного ізолятора. 

Загалом прокуратурою міста Коростеня протягом 2012 року в порядку нагляду 
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах було 
порушено одну кримінальну справу за умисну невиплату заробітної плати за 
ознаками злочину передбаченого ч.І 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. 

 
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, 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 1 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. 

Упродовж 2012 року в сфері праці прокуратурою м. Коростеня порушена 1 
кримінальна справа, внесено 10 подань, притягнуто до відповідальності 10 
посадових осіб, з яких 9 осіб органів державного контролю, відшкодовано 401 тис. 
грн. 

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, тошо. 

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

Питому вагу порушень у сфері економічних відносин прокуратурою виявлено 
при дотриманні законодавства в бюджетній системі, оподаткуванні, паливно-
енергетичному комплексі. 

Однак, попри вжиті заходи заборгованість по заробітній платі залишається 
значною - станом на 01.12.2012 року складає 1212 тис. грн. та зі сплати єдиного 
внеску - 1184 тис. грн., заборгованість зі сплати податків - станом на 01.12.2012 року 
складає 20 661 тис. грн., в тому числі по платі за землю - 937 тис. грн. (економічно 
активних підприємств - 148 тис. грн.). 

Працівниками прокуратури прийнято участь у розгляді трьох протоколів про 
адміністративні корупційні правопорушення. Прокуратурою м. Коростеня внесений 
протест на постанову Коростенського міськрайонного суду 08 червня 2012 року, 
якою закрито 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., який 
розглянутий та задоволений апеляційним судом. 

Протягом 2012 року у сфері захисту прав та інтересів дітей розглянуто із 
вжиттям заходів 21 подань (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 актами прокурорського реагування відшкодовано 2 тис. 
гривень. 

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 

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 - 21 позовів 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 1 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. З розглянутих справ 203 справи 
розглянуті з постановленням вироку, по 105 справах відбувся попередній розгляд, по 
2 кримінальних справах відносно 2 -х неповнолітніх осіб застосовані примусові 
заходи виховного характеру, 307 органів досудового слідства закриті на підставі ст. 
49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, 16 кримінальних справ щодо 
неповнолітніх, 2 кримінальні справи з постановами органів досудового слідства про 
направлення кримінальних справ до суду для їх закриття з нереабілітуючих підстав, 
14 кримінальних справ, які були направлені до суду з обвинувальним висновком, а в 
ході судового слідства звільнені від кримінальної відповідальності з 
нереабілітуючих підстав щодо 18 осіб, 3 кримінальні справи в ході судового слідства 
закриті на підставі ст.6 п.8 КПК України. 

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

При призначенні судом кримінальних справ до попереднього та судового 
розгляду значних порушень не встановлено, а тому документи прокурорського 
реагування з цих підстав не вносились. 



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 З 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 застосовувалась ст. 227 КПК 
України, тобто виносились постанови про зміну обвинувачення в суді, по яким 
винесені обвинувальні вироки. 

Постанови в порядку передбаченому ч.3 ст.264 КПК України про відмову від 
обвинувачення в 2012 році не виносились, а також за вказаний період державними 
обвинувачами не було жодного факту безпідставної зміни обвинувачення. 

Прокуратурою м. Коростеня упродовж 2012 року касаційні подання на судові 
рішення в кримінальних справах не вносились в зв'язку з відсутністю 

підстав для цього. 
Беручи до уваги вище викладене, упродовж 2013 року прокуратурою міста 

Коростеня планується провести ряд заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності виконання покладених на органи прокуратури завдань і функцій, а 
саме: 

1.В строк до 5 лютого 2013 року провести координаційну нараду за участю 
керівників правоохоронних органів м. Коростеня щодо стану законності та 
правопорядку в місті Коростені. 

2.В січні 2013 року провести 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. 

3.Упродовж січня-лютого 2013 року провести міжвідомчу нараду за участю 
контролюючих органів щодо додержання вимог законодавства у сфері пенсійного 
забезпечення в частині сплати внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування. 

4.Упродовж лютого 2013 року провести 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


