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Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 
результати діяльності прокуратури  
Києво-Святошинського району в 2012 році 

 
Відповідно до ст. 51-1 Закону України «Про прокуратуру», прокуратурою району 

проаналізовано стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності в 
2012 році. Метою вказаного аналізу є забезпечення активної, наступальної протидії 
злочинності, зміцнення правопорядку в Києво-Святошинському районі, додержання 
прав і свобод громадян, захисту їх життя, здоров’я, честі і гідності від злочинних 
посягань, протидія організованій злочинності і корупцієї, мінімізації та викоріненню 
злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище. 

Робота в цьому напрямку спрямована, передусім, на реальний захист та 
поновлення прав громадян, відшкодування завданих державі збитків, виявлення та 
недопущення приховування від реєстрації та обліку злочинів, забезпечення 
невідворотності покарання за їх вчинення. Наслідком цього є об’єктивне відображення 
реального стану злочинності в Києво-Святошинському районі Київської області. 

Протягом 2012 року до правоохоронних органів району надійшло 15756 заяв і 
повідомлень про злочини, що на 2,9% менше ніж за аналогічний період 2011 року. З 
них, 185 – до прокуратури району, 15360 – до Києво-Святошинського РВ ГУМВС 
України в Київській області та 211 – до ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі. 

За наслідками перевірки вказаних заяв і повідомлень, прокуратурою району 
порушено 12 кримінальних справ про злочини, віднесені до її компетенції. За 
результатами перевірки заяв і повідомлень, що надійшли до органів внутрішніх справ 
району та податкової міліції, виявлено 2194 та 35 злочинів відповідно. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року викликає загальний зріст 
злочинності зменшився на 0,3%. 

Порівняно з 2011 роком, загальний відсоток розкритих злочинів збільшився на 
11,8% і становить 54,0%. Таким чином, у минулому році вдалось досягнути 
середньостатистичного показника Київської області (53,9%), а враховуючи те, що 
завдяки особливому місцерозташуванню Києво-Святошинського району, який є 
прилеглим до столиці нашої держави вказана цифра є досить значною. 

Переважна кількість злочинів, скоєних на території району протягом року – це 
кримінальні правопорушення середньої тяжкості та легкі злочини.  
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Водночас, у 2012 році на 49,2 % зменшилась кількість особливо тяжких злочинів, 
що становить 59 злочинів (88 у 2011 році) та на 9 % зменшилась кількість тяжких 
злочинів з 1019 у 2011 році до 931 у 2012 році. 

Зростання числа тяжких тілесних ушкоджень (+18,8%), розбоїв (+55,6%), 
крадіжок з квартир (+5,8%), з дач (+21,6%), незаконного заволодіння транспортними 
засобами (+4,2%) та згвалтувань (+83,3%), пояснюється передусім соціальними 
чинниками: прірвою між бідними та багатими, безробіттям, побутовою 
невлаштованістю, невідповідністю легальних заробітків потребам людей.  

За статистикою, рівень злочинності в районі все ще залишається одним із 
найвищих в області. 

Незважаючи на це, є й певні позитивні зрушення. Завдяки злагодженій роботі 
правоохоронних органів району в розрізі структури злочинів вдалось досягти значного 
зменшення на 72,7% кількості вбивств з 19 у 2011 році до 11 у минулому, хуліганств (-
11,1%), крадіжок особистого майна (-7,3%) та злочинів, пов'язаних з незаконним 
обігом обігом наркотиків (-4,0%). 

Внаслідок вжитих заходів удалося підвищити ефективність реалізації 
основоположного принципу кримінального процесу – невідворотності покарання, що 
виразилось у зменшенні нерозкритих злочинів в окремих категоріях справ. Досить 
помітним є зростання розкриття злочинів, що заподіяли смерть особі. Якщо у 2011 
році цей рівень становив 55%, то вже у 2012 році сягнув 81,8%, при 
середньообласному 79,5%. 

Протягом 2012 року прокуратурою Києво-Святошинського району забезпечено 
координацію роботи правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів, одурманливих засобів та допінгу. 

Як наслідок, з 129 до 124 (4,0%) знизилась кількість злочинів, пов’язаних з 
незаконним обігом наркотиків. В даному випадку слід також вказати на високий 
(92,7%) рівень розкриття злочинів вказаної категорії. Також, у минулому році 
збільшилась кількість виявлених злочинів у цій сфері, пов’язаних зі збутом 
наркотиків. Відсоток розкриття таких злочинів становить 91,7%. 

У 2012 році на 35,6% (з 61 до 45) зменшилась кількість дорожньо-транспортних 
пригод, вчинених на території району за наслідками яких порушено кримінальні 
справи, в яких загинуло 15 осіб. В порівнянні з 2011 роком відсоток таких злочинів 
зменшився на 93,3% (у минулому році за наслідками ДТП загинуло 29 осіб).  

З метою покращення криміногенної ситуації, доцільним є проведення 
систематичних спеціальних відпрацювань населених пунктів району із залученням 
громадських формувань з охорони громадського порядку. Як приклад, у 2012 році на 
території району проведено 12 таких відпрацювань, що дало змогу розкрити низку 
тяжких злочинів, посилити протидію розповсюдженню наркотичних речовин та зброї. 
Вжиті протягом 2011-2012 років заходи призвели до зменшення кількості злочинів, 
скоєних у громадських місцях, на 15,9%, в тому числі вуличної злочинності – на 9,1%. 
Стабілізувалась злочинність на ґрунті пияцтва (-31,4%), рецидивна (-25,0%) та 
підліткова злочинність (-21,3%). 

Правоохоронними органами розшукано 75 злочинців, які переховувалися від 
правосуддя та 26 безвісно зниклих громадян. 

На обліку у відділенні кримінальної міліції у справах дітей знаходиться 29 
неповнолітніх. В той же час необхідно зазначити, що на низькому рівні залишається 
профілактична робота серед молоді, в першу чергу шкільної, і, як наслідок, низька 
оперативна обізнаність про неповнолітніх, схильних до вчинення злочинів та 
правопорушень. 



3 
 

Детальніше зупинившись на діяльності прокуратури Києво-Святошинського 
району у 2012 році необхідно наголосити на наступному. 

Прокуратурою району проводилась значна робота з виконання завдань, 
покладених на прокуратуру Конституцією України, Законом України «Про 
прокуратуру», галузевими наказами Генерального прокурора України, іншими 
нормативними актами. 

Так, у минулому році прокуратурою району проведено комплекс заходів у сфері 
правозахисної діяльності щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави. 

Нагляд за додержанням та застосуванням законів прокуратурою району 
спрямований на вирішення найбільш важливих та актуальних питань, які стосуються 
економічних та соціальних проблем, в тому числі з погашення заборгованості із 
заробітної плати. 

Завдяки вжитим заходам прокурорського реагування відшкодовано 2,8 млн. грн. 
у зв’язку з чим борг економічно-активних підприємств значно скоротився і складає 
130 тис. грн. 

Вживались заходи у сфері оподаткування, внаслідок чого податковий борг за 
2012 рік зменшився на 56% та становить 93,4 млн. грн. 

За прокурорського втручання до бюджету відшкодовано 15 млн. грн., у тому 
числі 50 тис. грн. за постановами у справах про адміністративні правопорушення. 

Не залишається поза увагою прокуратури району охорона лісових ресурсів, 
внаслідок чого до бюджету відшкодовано 55 тис. грн., притягнуто до відповідальності 
3 посадові особи контролюючих органів. 

Одночасно з цим, незважаючи на вжиті заходи, сума недоїмки зі сплати єдиного 
внеску з початку року має тенденцію до збільшення і становить 1,2 млн. грн. 

Приділялась увага захисту соціальних прав дітей, у 2012 році за прокурорського 
втручання попереджено низку правопорушень щодо неповнолітніх, зокрема на опіку, 
піклування та усиновлення, освіту, охорону життя і здоров’я. Протягом минулого року 
поновлено права 1375 неповнолітніх та відшкодовано на користь дітей 188 тис. грн. 
Однак, незважаючи на це, залишається актуальними питання наглядової діяльності з 
питань захисту прав дітей на працю та працевлаштування, опіку, піклування та 
усиновлення. 

Потребує активізації і правозахисна діяльність щодо охорони природно-
заповідного фонду, а також охорони водних ресурсів. 

Активізовано представницьку діяльність прокурорів, спрямовану на захист 
інтересів громадян та держави. Прокуратурою району пред’явлено позовів на загальну 
суму 43,7 млн. грн., з яких задоволено 233 позови на загальну суму 31,8 млн. грн. 

У сфері земельних відносин порушено 1 кримінальну справу, розглянуто із 
вжиттям заходів 22 приписи і подання, задоволено 314 протестів. За документами 
прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 12 посадових осіб органів 
влади, у тому числі 4 – органів контролю. 

Прокуратурою району упереджено незаконне вилучення земельних ділянок 
лісового фонду площею 114 га.  

Реально виконано рішень судів за позовами прокурора на суму 18 млн. грн. У 
сфері оплати праці реально стягнуто коштів на суму 683 тис. грн., у сфері земельних 
відносин - 16 млн. грн. Разом з тим, не виконаними залишаються судові рішення на 
суму понад 8 млн. грн., в тому числі про стягнення до бюджету 4 млн. грн. 

У сфері розгляду звернення громадян також відбулись позитивні зміни, зростає 
число звернень громадян, направлених для розгляду до контролюючих органів, що 
свідчить про зменшення фактів підміни контролюючих органів. 
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Підводячи підсумок стану законності, заходів щодо її зміцнення та результатів 
діяльності прокуратури Києво-Святошинського району в 2012 року необхідно вказати. 
що в цілому діяльність наглядового органу спрямована на забезпечення прав і свобод 
громадян, посилення профілактики правопорушень і злочинності, а також, підвищення 
іміджу органів прокуратури України через призму їх районної ланки серед населення 
району та держави. 

Водночас, в умовах реформування системи органів прокуратури щодо посилення 
їх координаційної ролі, підвищення авторитету працівників правоохоронних органів 
взагалі, впровадження в практику принципу партнерства з населенням, намітилась 
тенденція до зросту злочинності. Однак, слід зазначити, що протягом 2012 року 
вдалось призупинити розвиток негативних тенденцій у динаміці та структурі 
злочинності, проте, криміногенна обстановка в районі ще залишається складною. 

Проблеми є у попередженні майнових злочинів, пов’язаних з крадіжками майна 
громадян, крадіжок з магазинів та інших торгових точок, а також злочинів, пов’язаних 
з заволодінням транспортними засобами. 

Посилення потребує також нагляд за додержанням земельного законодавства. 
Негативно на результати роботи правоохоронних органів району взагалі та 

прокуратури зокрема, впливає незадовільний стан їх матеріально-технічного, 
фінансового та соціально-побутового забезпечення. Особливо гостро стоїть житлова 
проблема правоохоронців. Відсутність елементарних умов для праці та проживання 
лише сприяє постійній швидкій плинності та нестабільності кадрів, що, в свою чергу, 
несприятливо відбивається на дотриманні та забезпеченні законності в районі. 
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