ІНФОРМУВАННЯ
про стан законності у Перемишлянському районі
та заходи щодо її зміцнення упродовж 1 півріччя 2019 року
в порядку ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»
У відповідності до вимог Закону України «Про прокуратуру» щодо
інформування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці
про результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених
статистичних та аналітичних даних, хочу довести до Вашого відома
інформацію щодо стану законності та протидії злочинності на території
Перемишлянського району, який характеризується наступним чином.
Упродовж І півріччя 2019 року до Перемишлянського ВП
Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло 1954 заява та
повідомлення (за аналогічний період 2018 року - 1841). Упродовж І півріччя
2019 року розпочато 198 кримінальних проваджень (2018 рік - 206), всього
разом розслідувалось 505 кримінальних проваджень (2018 рік - 683).
Станом на початок 2019 року в провадженні слідчих СВ
Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області
перебувало 528 кримінальних проваджень (2018 рік - 477).
Впродовж 6 місяців 2019 року розпочато 198 (2018 - 231) кримінальні
провадження, тобто відбулось зменшення рівня злочинності на території
Перемишлянського району.
За підслідністю направлено 5 (2018 - 2) кримінальних проваджень,
приєднано 20 (2018 - 15), рішень про зупинення досудового розслідування у
кримінальних провадженнях 0 (2018 - 1).
У залишку 513 (2018 - 505) кримінальних проваджень, що становить
70,66% від усіх розслідуваних.
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Протягом 6 Місяців 2019 року СВ Перемишлянського ВП Золочівського
ВП ГУНП у Львівській області усього закінчено 198 кримінальних
проваджень (2018 - 185), з яких у 142 (2018 - 126) прийнято рішення про
закриття, що становить
19,56 % від усіх розслідуваних.
Аналізом структури злочинності слід відзначити, що 3 із числа
зареєстрованих протягом 2019 року кримінальних проваджень становлять
особливо тяжкі кримінальні правопорушення (2018 рік - 2) +33,3%, 22 тяжкі кримінальні правопорушення (2018 рік - 39) -43,6%, 26 - середньої
тяжкості кримінальні правопорушення (2018 рік - 36) -27,8%, 64 - невеликої
тяжкості кримінальні правопорушення (2018 рік - 52) +23,1%.
Загалом, найбільш актуальною для району залишається протидія
злочинам майнової спрямованості - крадіжкам, грабежам, шахрайствам,
привласненням, оскільки у структурі злочинності питома вага злочинів проти
власності складає 40%, при цьому динаміка вказаного виду злочинів
зменшилася на 28,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 роком.
Одночасно у порівнянні з 2018 роком зменшилася кількість крадіжок - на
29,1%% (з 55 до 39), шахрайств - на 42,9 % (з 7 до 4), залишається незмінними
грабежів 0% (з 1 до 1). Однак збитки завдані вчиненням злочину є значними.
Зменшилась кількість злочинів проти життя та здоров'я особи на 5,1%
(з 39 до 37), злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина на 100 % (з 2 до 0), злочинів проти громадської
безпеки на 20% (з 5 до 4), злочинів проти громадського порядку та моральності
на 75% (з 4 до 1), злочинів проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об'єднань громадян на 75% (з 4 до 1), злочинів
проти правосуддя на 25% (з 4 до 3), злочинів проти довкілля на 100% (з 2 до
В той же час збільшилась кількість злочинів у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
в 15 разів (з 1 до 15), проти безпеки руху та експлуатації транспорту на 33,3%
(з 2 до 3), у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин^ їх
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення в 3 рази (з
0 до 3).
Незмінною залишилася кількість у сфері господарської діяльності 0 %
(з 1 до 1), злочинів проти безпеки виробництва 0% (з 1 до 1).
Злочини проти основ національної безпеки України, проти волі, честі
та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, у
сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації, у сфері використання електроннообчислюваних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж
електрозв'язку, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку,
проти встановленого порядку несення військової служби не вчинялися.
Злочинність у сфері обігу наркотичних засобів сьогодні набула
небезпечних масштабів і несе реальну загрозу розвитку та добробуту нації, а
тому боротьба з нею має провадитися всіма наявними силами, методами та
засобами. Важлива роль у цьому плані належить правоохоронним органам, а

також закладам охорони здоров'я та іншим уповноваженим організаціям і
установам.
Однак, робота правоохоронців по виявленню та розкриттю злочинів,
пов'язаних у сфері обіїу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або перекурсорів І півріччя 2019 року виявилась незадовільною,
Перемишлянським ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області не
розпочато жодного кримінального провадження, про вчинення злочинів
зазначеної категорії з метою збуту передбаченого ст. 307 КК України (1
півріччя 2018 року - 0), такі злочини не виявлялись впродовж останніх 5
років.
Посиленню підлягає робота Перемишлянського ВП щодо протидії
економічній злочинності, фактично відсутні результати роботи по виявленню
актуальних кримінальних правопорушень у бюджетній та земельних сферах,
під час приватизації та відчуження державного чи комунального майна, у
сфері господарської діяльності тощо. Зосередження усіх приданих сил на
розкритті та розслідуванні очевидних та дріб'язкових кримінальних
правопорушень є неприпустимим та не сприяє забезпеченню законності та
правопорядку на піднаглядній території. Так, впродовж 2018 та 1 півріччя
2019 не виявлено жодного злочину в земельній сфері та щодо незаконної
порубки лісу.
Статистичні данні свідчать також і про вкрай незадовільну
профілактичну роботи уповноважених на це органів та установ району з
особами схильними до вчинення злочинів. Так, впродовж І півріччя 2019 року
зареєстровано 21 кримінальних правопорушення про вчинення злочинів
особами які раніше вчиняли злочини (2018 рік - 4), збільшилася в 2 рази
кількість кримінальних правопорушень вчинених в стані алкогольного
сп'яніння з 1 до 2.
Однак, зменшились кримінальні правопорушення про вчинення
злочинів неповнолітніми 0 (2018 рік - 3)
Стан розкриття злочинів за остаточними результатами досудового
розслідування становить 70,9% і є вищим середнього показника по області
47,6%., всього протягом 6 місяців 2019 року СВ Перемишлянського ВП
Золочівського ВП ГУНП у Львівській області закінчено 198 кримінальних
проваджень (2018 - 185), з яких у 142 (2018 - 126) прийнято рішення про
закриття, що становить 19,56 % від усіх розслідуваних.
Однак незважаючи на це робота працівників територіального
підрозділу поліції по розкриттю та поновленню конституційних прав
потерпілих не відповідає криміногенній ситуації у районі. Зокрема, залишок
кримінальних проваджень станом на 6 місяців 2019 року становить 513
кримінальних проваджень, що становить 73,7% від усіх розслідуваних, що
більше середнього показника по області 66,38%.
Впродовж 6 місяців 2019 року 56 (2018 - 56) кримінальних проваджень
направлено до суду з обвинувальним актом, що становить 28,28% від усіх
закінчених, з яких з угодами про примирення скеровано 13 (2018 - 3)

обвинувальних актів - 23,2% від усіх, які скеровані до суду, з угодами про
визнання винуватості 1 (2018 - 3) - 1,8%.
За шість місяців 2019 року до суду скеровано 1 обвинувальний акт про
корупційні правопорушення (2018 - 2) та 3 у бюджетній сфері (2018 - 2).
За період 2019 року прийнято рішення про закриття у 142 (2018 - 126)
кримінальних провадженнях, що становить 19,56% від числа розслідуваних,
і є нижчим від середньостатистичного показника по області - 26,3 %,
Процесуальними керівниками з метою активізації якості досудового
розслідування надано ЗО письмових вказівок в порядку ст. 36 КПК України,
проведено 20 оперативних нарад про заслуховування стану досудового
розслідування у кримінальних провадженнях.
Зокрема, впродовж І півріччя 2019 року закінчено шляхом скерування
обвинувального акту до суду 5 кримінальних проваджень зазначеної категорії
по 10 злочинам, 2,8% від загальної кількості від направлених до суду.
В залишку слідчих СВ Перемишлянського ВП в провадженні перебуває
65 кримінальних проваджень про вчинення злочинів невеликої тяжкості, з
яких у 54 - досудове розслідування здійснюється понад 2 місяці.
Також, реагуючи не незаконні постанови слідчих про закриття
кримінального провадження за 1 півріччя 2019 року місцевою прокуратурою
скасовано 3 незаконних постанов слідчих про закриття кримінальних
проваджень.
Потребує суттєвого покращення робота Перемишлянського ВП
Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області при здійсненні заходів по
розшуку безвісті відсутніх осіб. Як наслідок, на кінець І півріччя 2019 року
нерозшуканими залишається 7 безвісно зниклих осіб.
Не приділяється належна увага розслідуванню кримінальних
проваджень за фактами безвісного зникнення громадян, у зв'язку із чим
залишок проваджень вказаної категорії - 7, з яких 6 минулих років.
Для забезпечення громадського порядку, протидії та розкриття
злочинів проти власності, життя та здоров'я громадян, необхідно вжити
додаткових спільних заходів органами влади, місцевого самоврядування та
правоохоронними органами, насамперед, з освітлення вулиць, встановлення
камер відеоспостереження, проведення роз'яснювальної роботи серед
населення та керівників підприємств, установ та організацій щодо вжиття
додаткових заходів безпеки (встановлення сигналізацій, решіток, невідкладне
повідомлення про підозрілих осіб чи предмети), посилення патрулювання
населених пунктів району шляхом залучення громадських формувань та
підрозділів служб безпеки великих сільськогосподарських підприємств, які
здійснюють свою діяльність на території району, тощо.
Таким чином, стан протидії злочинності потребує активізації та
комплексного вжиття спільних заходів з метою покращення криміногенної
ситуації на території району.
Підсумовуючи наведене, слід відмітити, що успішна робота з питань
протидії злочинності та корупції, перш за все вимагає належної
координаційної діяльності та співпраці між усіма органами влади та

місцевого самоврядування, а питання захисту інтересів громадянина та
держави, а також боротьба з корупцією залишається пріоритетними напрямки
роботи органів прокуратури.
Робота органів прокуратури періодично висвітлюється у засобах масової
інформації, а також про неї інформуються органи влади та місцевого
самоврядування.
Одночасно прошу включити в порядок денний чергової сесії виступ
керівника Золочівської місцевої прокуратури Купецького В.В. щодо
інформування з вказаних питань.
Виконувач обов'язків
керівника Золочівської
місцевої прокуратури
молодший радник юстиції
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