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Шановний Віталію Петровичу!

На виконання вимог ч.З ст.6 Закону України «Про прокуратуру» щодо
інформування населення про результати діяльності місцевої прокуратури у
2018 році, а також на Ваш лист №02-22/664 від 10.12.2018 повідомляю
наступне.
Місцевою прокуратурою впродовж поточного року вживались
організаційні та практичні заходи, направлені на підвищення прокурорського
нагляду та ефективності виконання покладених на прокуратуру функцій та
завдань відповідно до сучасних вимог.
Так, з метоїЬ координації зусиль, удосконалення взаємодії органів
влади та територіальних правоохоронних органів у питаннях протидії
злочинності та корупції, захисту прав і свобод громадян та інтересів держави,
підвищення рівня законності та правопорядку впродовж 2018 року проведено
координаційну нараду керівників правоохоронних органів Дергачівського та
Золочівського районів Харківської області та 18.09.2018 спільну
координаційну
нараду
керівників
Дергачівського,
Золочівського,
Валківського, Коломацького, Богодухівського, Краснокутського районів
області, на виконання рішення яких, вживались додаткові заходи щодо
забезпечення більш ефективної охорони громадського порядку, з
урахуванням опрацювання територіальної структури злочинності, створено
міжвідомчу робочу групу для розкриття і розслідування окремих тяжких та
особливо тяжких злочинів, міжвідомчу робочу групу з питань координації
співпраці правоохоронних
органів щодо сприяння
оперативності
судочинства. Продовжують вживатися спільні заходи щодо запобігання
корупції, у тому числі під час проведення публічних закупівель, протидії
збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, розповсюдженню наркотичних
засобів тощо.
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Завдяки
належному процесуальному
керівництву
розкрито незаконні схеми та направлено до суду обвинувальні акти за
фактами багато епізодних крадіжок майна.
Процесуальними керівниками під час досудового розслідування
розробляються деталізовані плани проведення слідчих (розшукових) дій,
надаються слідчому письмові вказівки та проводиться комплекс відповідних
негласних слідчих (розшукових) дій, що дало змогу отримати докази, які
свідчили про скоєння особами серії крадіжок.
Окрім того, завдяки забезпеченню інституту оперативного чергування
працівників місцевої прокуратури та практиці особистих виїздів керівників
місцевої прокуратури на місця виявлення трупів громадян на пожежах,
самогубців, опрацювання інформації медичних закладів вдалось забезпечити
належну правову кваліфікацію у всіх кримінальних провадженнях за фактами
смерті громадян, отримання громадянами тілесних ушкоджень.
Зважаючи на загострення проблеми перебування на території
Харківської області незареєстрованої зброї та бойових припасів, боротьбу з
незаконним їх обігом, місцевою прокуратурою спільно з відділом поліції,
після отримання оперативної інформації невідкладно проводяться необхідні
слідчі, в тому числі і негласні слідчі дії, внаслідок чого у минулому році
виявлено 10 кримінальних правопорушень за фактами незаконного
поводження зі зброєю та боєприпасами, 5 з яких направлено до суду.
Крім того, до суду скеровано 7 кримінальних проваджень у сфері обігу
психотропнихречовин, їх аналогів або прекурсорів, 2 з
яких направлено до суду.
Продовжується системна робота, направлена на виявлення та
документування кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямах.
Протягом 2018 року Банківським відділом місцевої прокуратури
забезпечено направлення до суду 2 обвинувальних акта про злочини вчинені
у земельній сфері, 1 обвинувальний акт у бюджетній сфері та 1
обвинувальний акт в лісовій сфері.
Завдяки скоординованій роботі та застосуванню інститутів накладення
арешту на майно підозрюваного, пред'явлення позовів, вдалось забезпечити
відшкодування збитків на 198 тис. грн.
Направлено до Банківського районного суду Харківської області 93
обвинувальних актів та 39 обвинувальних актів до Коломацького районного
суду Харківської області.
За участі прокурорів місцевої прокуратури у суді розглянуто 121
кримінальне провадження. Впродовж року судом затверджено 46 угод, з яких
10 склали угоди про визнання винуватості.
Місцевою прокуратурою забезпечено належний нагляд за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних сг санах, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з
обмеженням особистої свободи громадян.
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Місцевою
прокуратурою впродовж 2018 року під час реалізації
конституційної функції представництва інтересів Держави зосереджено увагу
на такий пріоритетний напрямок роботи, як земельна сфера.
У земельній сфері залишається актуальним питання законності
виділення земель для ведення фермерського господарства та їх подальшого
використання. З метою уникнення фактів «псевдофермерства» місцевою
прокуратурою направлено до суду 3 позовних заяви на суму 4,5 млн.грн.
Окрім цього, місцевою прокуратурою на протязі року приділялась
увага застосуванню представницької функції захисту інтересів держави під
час відшкодуванню збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями.
За результатами роботи по вказаному питанню до суду направлено 2
позовні заяви на суму 69 тис.грн.
Протягом 2018 року за позовами місцевої прокуратури підлягали
виконанню судові рішення на загальну суму 79 тис.грн., з яких виконано на
суму 29 тис. грн., крім того, завдяки активній позиції місцевої прокуратури
виконано судове рішення про приведення у ВІДПОВІДНІСТЬ до технічних умов
захисної споруди - протирадіаційного укриття населення на території
Стармерчицької селищної ради.
Окрім того, повідомляю, що у січні-лютому 2019 року заплановано
проведення оперативної наради, на якій будуть обговорені наслідки
реалізації місцевою прокуратурою у 2018 році повноважень на основних
к
. напрямках прокурорської діяльності, розроблені заходи задля покращення
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зміцнення стану законності та правопорядку на
*
території Банківського та Коломацького районів Харківської області.
Заступник керівника
Дергачівської місцевої прокуратури
молодший радник юстиції
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