
Прокуратура України

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
вул. Коцюбинського, 2а, м. Ужгород, 88000

факс: 61-52-77

11.08.2021 № 05- /~:} вих-21
Голові Закарпатської
обласної ради
Петрову О.Г.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльність органів прокуратури

на території Закарпатської області у І півріччі 2021 року
(відповідно до статті 6 Закону України «Про прокуратуру»)

Упродовж І півріччя 2021 року в умовах законодавчих змін та триваючого
процесу реформування системи прокуратури України обласною прокуратурою,
в межах повноважень, реалізовано системні організаційні, практичні та кадрові
заходи, спрямовані на ефективне виконання покладених законодавством
функцій з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільствата держави.

Для підвищення ефективності цієї роботи у обласній прокуратурі
проведено низку оперативних нарад, 1 координаційну та 4 спільні наради з
керівниками правоохоронних органів.

І. Загальна характеристика злочинності.

Упродовж січня-червня 2021 року в Закарпатській області, як і у державі,
спостерігається від'ємна динаміка вчинених кримінальних правопорушень.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано
8843 кримінальних правопорушень, що на 14,9% менше ніж за аналогічний
період 2020 рік (10389).

Найбільше зареєстровано кримінальних правопорушень у містах Ужгороді
(2068) та Мукачеві (1314).

Майже у кожному другому зареєстрованому правопорушенні (44,6%)
прийнято рішення про закриття з реабілітуючих підстав (3946).

Від вчинених злочинів потерпіло 251 О осіб, у тому числі 79 дітей, 45 осіб
загинуло.
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Відбулось суттєве зменшення кількості особливо тяжких злочинів
(-59,7% або з 119 до 48). Також відмічається зменшення кількості тяжких
злочинів (-24,4%).

У порівнянні з 2020 роком зменшивсярівень кримінальних правопорушень
на 10 тисяч населення - з 44,8 до 39,2. Найнижчим він є у Хустському районі
(18,0), суттєво перевищує середньообласний показник у містах Ужгороді (105,9)
та Мукачеві (83,6).

У поточному році правоохоронцями області вручено особам повідомлення
про підозру у вчиненні 3258 кримінальних правопорушеннях (із урахуванням
кримінальних правопорушень минулих років).

Спостерігається зменшення кількості облікованих кримінальних
правопорушень проти життя та здоров'я особи (-8,3% або 656 проти 715 торік).

При цьому, зменшилось на 82,4%, або з 34 торік до 6 число виявлених
фактів спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, на 58,8% менше
скоєно очевидних умисних вбивств (замахів) - 7 проти 17 торік.

У І півріччі 2021 року зменшилося число правопорушень проти статевої
свободи та статевої недоторканості (з 25 до 4, або -84%).

Зменшилася кількість кримінальних правопорушень проти власності
(1854, або -21,9%). Більше ніж три чверті кримінальних правопорушень цієї
категорії становлять крадіжки (1246).

Зокрема, на 48,5% менше скоєно грабежів (35 проти 68), на 39,3% -
вимагань (17 проти 28), на 33,3% - розбійних нападів (8 проти 12).

Водночас на 93,6% зросло число шахрайств (з 204 до 395).
Відбулось зменшення числа викритих злочинів проти довкілля.

З облікованих кримінальних правопорушень вказаної категорії меншою на
третину є кількість виявлених кримінальних правопорушень щодо незаконної
порубки лісу 52 проти 74 минулого року, або -29,7%. Відбулось зменшення
також числа облікованих кримінальних правопорушень щодо порушення правил
охорони або використання надр (з 24 до 19, або -20,8%)

Зменшилась кількість злочинів проти громадської безпеки (-20,5%).
Основну частку злочинів цієї категорії становлять кримінальні правопорушення,
пов'язані з незаконним обігом зброї (ст. ст. 262, 263, 263-1 КК). При цьому
кількість цих злочинів зменшилася на 22,7% з 75 до 58.

У 2021 році не вчинялись кримінальні правопорушення, пов'язані із
бандитизмом, проте зареєстровано 1 терористичний акт.

Знизилася кількість облікованих злочинів проти порушення правил
безпеки руху та експлуатації транспорту (-26,3%), у тому числі - незаконних
заволодінь транспортними засобами (-40,9%).



з

Також, зменшилась на чверть, з 29 до 22, або -24,1 % кількість вчинених
порушень правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які
керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Відбулося зменшення кількості кримінальних правопорушень у сфері
обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (з 297 до 261).

У тому числі менше є число викритих правопорушень щодо незаконного
виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи
збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (з 152 до 131,
або-13,8%).

Збільшилась кількість, безпосередньо пов'язаних зі збутом наркотичних
засобів, психотропних резон або їх аналогів (з 68 до 78, або + 14,7%).

Менше викрито кримінальних правопорушень (71 проти 118) пов'язаних з
хабарництвом та одержанням неправомірної вигоди, з яких 52 - за фактом
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою. Майже половина від загальної кількості вчинених злочинів
-у місті Ужгороді (23).

На 40,7% збільшилося число злочинів, вчинених неповнолітніми
(з 108 до 152). На 14,4% зменшилась кількість правопорушень, скоєних особами,
які раніше їх вчиняли, на 22,3 % -у стані алкогольного сп'яніння.

11. Діяльність суб'єктів кримінального провадження
2.1. Стан законності при проведенні досудового розслідування

органами поліції

Упродовж 6 місяців 2021 року органами Національної поліції розпочато
8295 кримінальних проваджень. Закінчено майже половину проваджень (8069)
та більшість розслідуваних кримінальних проваджень закрито (5966).

До суду скеровано 1911 обвинувальних актів, з яких 6 з угодами про
примирення та 77 з угодами про визнання винуватості.

Зменшилась результативність розслідування кримінальних проваджень на
окремих пріоритетних напрямках.

Зокрема, менше скеровано до суду обвинувальних актів про
правопорушення вчинені у бюджетній сфері (з 44 до 27, або -38,6%), про
корупційні правопорушення (з 54 до 45, або -16,7%), у сфері земельних
правовідносин (з 18 до 16, або-11,1%).

На рівні минулого року (7) є кількість скерованих до суду обвинувальних
актів про правопорушення, вчинені у складі організованих злочинних
угруповань.

Із встановлених 64,9 млн грн збитків, заподіяних злочинами, відшкодовано
3,3 млн грн. За закінченими розслідуванням кримінальними провадженнями
накладено арешт на майно на суму 12,5 млн грн, з них з метою конфіскації майна
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- 4,9 млн грн, збереження речових доказів
цивільного позову-4,4 млн грн.

Про значне навантаження на слідчих та дізнавачів поліції, а також
процесуальних керівників свідчить залишок кримінальних проваджень станом
на 1 липня 2021 року - понад 14 тисяч, із них у 128 провадженнях особам

3 ,2 млн грн та забезпечення

. .повщомлено про шдозру.

Активізовано прокурорський нагляд за додержанням законів
територіальними органами національної поліції. Зокрема виявлено та внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 92 раніше не облікованих
кримінальних правопорушень. Скасовано 793 постанови слідчих (дізнавачів)
Національної поліції про закриття проваджень. За результатами їх розслідування
18 кримінальних проваджень скеровано до суду.

Прокурорами прийнято участь у розгляді слідчими суддями 30 скарг на
рішення, дії чи бездіяльність слідчого поліції.

Загалом прокурорами органам Нацполіції надано 1988 вказівок у
кримінальних провадженнях, до суду подано 433 клопотання про застосування
запобіжних заходів, з них 239- про тримання під вартою.

2.2. Стан законності при проведенні досудового розслідування
органами Служби безпеки України

Упродовж січня-червня 2021 року слідчими слідчого відділу управління
СБУ в Закарпатській області розслідувалось 121 кримінальне провадження, з
яких 42 розпочато у поточному році.

За цей період закінчено 27 кримінальних проваджень. Процесуальними
прокурорами з обвинувальним актом скеровано переважну більшість
розслідуваних кримінальних проваджень (23).

Скеровано до суду 3 обвинувальних акти за ст. 305 КК України
«Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи
прекурсорів», 7 - за ст. 201 КК України «Контрабанда», 1 - за ст. 201-1 КК
України «Переміщення через митний кордон України поза митним контролем
або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів
цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших
лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України».

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному
провадженні за фактом замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний
кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей,
а саме гравюри «Nachdem sich Dam und Hund mit Jagen abgemattet, Wird nun im
kuhlen Thal durch ruh die Кrafft erstattet», виконаної на папері в техніці офорт
Йоганном Еліасом Рідінгером (1698-1767 р.р.).

Крім цього, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному
провадженні відносно громадянина за фактом замаху на контрабанду, тобто
переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного
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контролю отруйних речовин, а саме металічної ртуті, загальною масою нетто8,79 кілограма.

Завершено досудове розслідування та 24.02.2021 до суду передано
обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 358,
ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець,
здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів у
зв'язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через
митний кордон України, достеменно знаючи про встановлені Законом України
«Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив
закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.

У сфері протидії злочинам проти основ національної безпеки (ст. 109 -
ст. 114-1) до суду скеровано 5 обвинувальних актів.

Так, 30.04.2021 до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням
громадянина України за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 11 О КК
України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що останній будучи активним
користувачем сайту Інтернет-платформи для соціальної журналістики «Сопт»,
створив веб-сторінку, яка є загальнодоступною, реально усвідомлюючи той
факт, що вказана Інтернет-платформа є загальнодоступною і публічною для її
користувачів, а опубліковані матеріали, користувачами даної мережі формують
певні ідеї і погляди направленні на схилення інших користувачів до вчинення
активних дій, розмістив та поширив в публічний доступ свій матеріал із
закликами направленими до вчинення дій з метою зміни меж території та
державного кордону України.

Також, 20.05.2021 до суду надіслано обвинувальний акт у кримінальному
провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 110 КК України.

Слідством встановлено, що у квітні 2019 року громадянин України будучи
активним користувачем загальнодоступної соціальної мережі «Facebook», в якій
він зареєстрований під ніком «Laci Dancs»
(https://www.facebook.com/profile.php?id=l ООО 12526877403) та реально
усвідомлюючи той факт, що соціальна мережа «Facebook» є загальнодоступною
і публічною для її користувачів, а висловлені коментарі, до опублікованих
матеріалів, користувачами даної мережі формують певні ідеї і погляди
направленні на схилення інших користувачів до вчинення активних дій, в
соціальній мережі «Facebook» розмістив матеріал із закликами направленими до
вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України.
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Станом на 1 липня 2021 року у сщдчих залишилося 66 незакінчених
кримшальних проваджень.

Прокурорами у кримшальних провадженнях слідчих СБУ надано26 вказівок.

2.3. Стан законності при проведенні досудового розслідування
територіальними слідчими підрозділами Державної фіскальної службиУкраїни

Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного
управління ДФС у Закарпатській області розслідувалось 59 кримінальних
проваджень, з яких у 12 досудове розслідування закінчено.

До суду обвинувальні акти скеровано у 9 кримінальних провадженнях, з
яких кожне четверте (2) з угодою про визнання винуватості.

Слідчими органів фіскальної служби завершено досудове розслідування у
кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та інших
обов'язкових платежів.

Так, особа умисно, з метою ухилення від сплати митних платежів, шляхом
внесення до митної декларація завідомо неправдивих даних про кількість та
вартість товарно-матеріальних цінностей, ввезла на митну територію України
через митний пост «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби з
приховуванням від митного контролю партію вантажу - побутової техніки
різних марок (мобільні телефони, планшети торгових марок «Арріе» та «НР»),
одяг, сумки, аксесуари загальною вартістю 14 529 455 грн, внаслідок чого
ухилився від сплати обов'язкових митних платежів на суму З 811 212 грн.

Кримінальне провадження 22.01.2021 скеровано до суду за ч.4 ст.212 КК
України, у зв'язку з сплатою в повному обсязі завданих злочинними діями
збитків.

Судами виправдувальні вироки не постановлялись. Провадження стосовно
підозрюваних осіб за реабілітуючими підставами не закривались.

Станом на 1 липня 2021 року у слідчих залишилося 35 незакінчених
кримінальних проваджень, у 2 з яких особам повідомлено про підозру.

За закінченими кримінальними провадженнями встановлено збитків на
суму 3,8 млн грн, усі інтересам держави та територіальних громад. У ході
досудового слідства усі збитки відшкодовано.

Прокурорами у кримінальних провадженнях слідчих ДФС надано
1 О вказівок.

2.4. Стан протидії організованій злочинності

Упродовж б місяців 2021 року правоохоронними органами регіону за
направленими до суду обвинувальними актами викрито 8 злочинних угруповань,
якими у складі 30 осіб вчинено 46 кримінальних правопорушень.
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З числа знешкоджених організованих угруповань: 2 - незаконне
переправлення осіб через державний кордон, 1 - розкрадання коштів
територіальної громади, 1 - проти власності, 3 - у сфері незаконного обігу
наркотичних засобів, 1 - у сфері службової діяльності.

Направлено до суду з обвинувальним актом або клопотанням про
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру
9 проваджень цієї категорії (+12,5%).

Так, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні
по обвинуваченню голови Івановецької ОТГ, двох фізичних осіб підприємців та
двох інженерів з технічного нагляду за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК
України, які у складі організованої групи, шляхом підроблення актів приймання
передачі виконаних будівельних робіт, заволоділи бюджетними коштами в сумі329 тис. грн.

Обласною прокуратурою складанням обвинувального акта завершено
досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 3 учасників
злочинної групи за ч. 3 ст. 332 КК України, які у складі організованої групи з
іншими особами, організували системні переміщення через державний кордон
України нелегальних мігрантів.

ІІІ. Стан запобігання та протидії корупції

За результатами розслідування скеровано до суду з обвинувальним актом
або клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру
54 кримінальні провадження про корупційні діяння.

За категоріями кримінальних правопорушень у скерованих до суду
кримінальних провадженнях - 9 щодо одержання неправомірної вигоди
службовою особою, 7 - зловживання владою або службовим становищем,
25 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем та 22 - інші корупційні правопорушення.

Зокрема до суду направлено обвинувальні акти стосовно:
. . . . .заступника завщувача вщдшу автотехючних дослщжень та

криміналістичного дослідження транспортних засобів - завідувача сектору
криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних
документів, що їх супроводжують Закарпатського НДЕКЦ МВС України, який
вимагав та неодноразово отримував неправомірну вигоду за позитивний
результат проведення оглядів транспортних засобів та відповідно прискорення
їх проведення;

- керівника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики та цивільного захисту Свалявської
РДА, яка одержала від громадянки, грошові кошти в сумі 500 доларів США в
якості неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення тимчасової
споруди та архпипу торговельного призначення для здійснення
підприємницької діяльності на земельній ділянці комунальної власності та
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видачу паспорта прив'язки тимчасової споруди для ведення підприємницької
ДІЯЛЬНОСТІ;

- керівника сервісної зони «Тиса» філії «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття»
за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 600 Євро від
громадянина Сербії, за безперешкодний проїзд на митне оформлення, та
неповідомлення працівників філії «Уктрансбезпеки» про порушення правил
перевезення вантажів, а також видачі йому нової довідки про результати
зважування вантажного автомобіля, без зазначення перевищення норм вантажу;

- керівників двох суб'єктів господарювання, які незаконно заволоділи
бюджетними коштами в розмірі 29,6 млн грн;

- працівника митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці
Держмитслужби, який за попередньою змовою з двома громадянами, вимагали
та отримали неправомірну вигоду в розмірі 2600 Євро, І ООО доларів США та
3000 гривень за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів на
іноземній реєстрації;

працівника митного поста «Павлово» Закарпатської митниці
Держмитслужби Ляхіна С.М., який отримав неправомірну вигоду у розмірі 27
тис. грн. за сприяння у безперешкодному переправленні через державний
кордон України до Словаччини підакцизних товарів;

- лісничого Середньоріцького лісництва ДП «Великобичківське ЛМГ»,
який вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі
32 тис. грн за надання технічної деревини.

За закінченими розслідуванням кримінальними провадженнями загальна
сума збитків складає 37,6 млн грн, з яких відшкодовано 400 тис. грн. При цьому
накладено арешт на майно на суму 7,3 млн грн та пред'явлено позови на суму32,1 млн грн.

IV. Стан підтримання обвинувачення та участі прокурорів у розгляді
судами кримінальних проваджень

При здійсненні судочинства за Кримінальним процесуальним кодексом
України, прокурорами прийнято участь у судовому розгляді усіх інстанцій у 1626
кримшальних провадженнях.

З ухваленням вироків у судовому розгляді судами І інстанції підтримано
обвинувачення у 620 кримінальних провадженнях, з них 32 - щодо
неповноштюх.

У тому числі забезпечено участь у розгляді 34 проваджень з ухваленням
вироків на підставі угоди, з угодами про визнання
27 вироків. Найбільший кількісний показник таких
Ужгородської окружної прокуратури (15).

Відзначається зменшення кількості випадюв зміни обвинувачення
прокурором у суді з 8 до 5 (-37,5%).

винуватост1 ухвалено. .за участі прокурорш
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Рівень апеляційної практики зріс і становить 90,7%. У всіх окружних
прокуратурах за винятком Мукачівської (57,1 %) рівень апеляційної практики
становить 100%.

V. Стан роботи з представництва інтересів держави в судах
У І півріччі 2021 року прокурори Закарпатської області активно

реалізовували конституційну функцію - представництво інтересів держави всуді.

Так, за позовами органів прокуратури області судами відкрито
провадження на загальну суму 654, 1 млн грн (що майже у 3,7 рази більше ніж за
аналогічний період 2020 року - 178,5 млн грн). З них: на понад 552 млн грн - з
питань земельних відносин, 76,3 млн грн -у бюджетній сфері, 15,9 млн грн -у
сфері охорони навколишнього природного середовища, майже 16 млн грн - з
питань державної і комунальної власності та понад 18,5 млн грн - про
відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями.

Судами області задоволено 50 позовних заяв органів прокуратури на
173,1 млн грн (проти 63,3 млн грн за аналогічний період минулого року, або у
2,7 разів більше). Сума коштів та вартості майна, вибуття яких попереджено із
державної (комунальної) власності за задоволеними позовами органів
прокуратури області становить 29,6 млн грн (в аналогічному періоді минулого
року вказаний показник відсутній).

Добровільно відшкодовано за закритими справами 53 тис. грн. Сума
коштів та вартості майна, вибуття яких попереджено із державної (комунальної)
власності за закритими справами становить 31,9 млн грн.

Площа повернутих земель, та незаконне надання яких попереджено
складає 90 га.

За результатами представницькоїдіяльності органами прокуратури області
розпочато 31 кримінальне провадження, з них: 12 - з питань земельних відносин,
9 - у бюджетній сфері, 2 - з питань державної та комунальної власності, 6 - у
сфері охорони навколишнього природного середовища та 2 - з питань виконання
судових рішень.

Забезпечено дієвий захист інтересів держави у сфері земельних відносин.
Як результат, у вказаній сфері судами відкрито провадження за позовами на суму
понад 552 млн грн (левова частка заявлених позовів), задоволено 23 позови на
169,5 млн грн. Вартість земельних ділянок, вибуття яких попереджено із
державної (комунальної) власності за закритими справами становить майже
15 млн грн.

Площа повернутих земель та незаконне надання яких попереджено складає17 га.

Зокрема, ухвалою господарського суду Закарпатської області від
О 1.02.2021 відкрито провадження у справі № 907/31/21 за позовом Закарпатської
обласної прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна
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України та державного підприємства «Агропромислово-торгове підприємство»
Бобовище» до ГУ Держгеокадастру в Закарпатській області та ТОВ
«Голден.Філд» про визнання недійсними договору оренди землі, загальною
площею 185 га, ринковою вартістю 224,3 млн грн.

Завдяки активній та послідовній позиції прокурорів пред'явлено позови
про повернення земель лісового фонду на суму 4, 1 млн грн, предметом яких є
повернення із незаконного володіння земельних ділянок лісового фонду площею
4,6 га постійним лісокористувачам -державним підприємствам.

Окрім того, рішенням господарського суду Закарпатської області від
18.03.2021 задоволено позовну заяву прокуратури області в інтересах держави в
особі Кабінету Міністрів України, ДП «Хустське ЛДГ» до Сокирницької
сільської ради, третя особа без самостійних вимог на стороні позивача - ПрАТ
«Закарпатнерудпром» про визнання незаконним рішення Сокирницької
сільської ради від 22.10.2019 №50 «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствам, що пов'язані з
користуванням надрами», витребування з незаконного володіння Сокирницької
сільської ради земельної ділянки площею понад 18 га вартістю 123,2 млн грн на
користь держави в особі Кабінету Міністрів України та передачі її у постійне
користування ДП «Хустське ЛДГ».

Досягнуто позитивного результату у сфері охорони навколишнього
природного середовища. Так, у вказаній сфері пред'явлено 10 позовів на 15,9 млн
грн (проти 527 тис. грн за аналогічний період минулого року). Судами
задоволено 6 позовів на 3,8 млн грн (торік 4 позови на З 13 тис. грн). Площа
повернутих земель, та незаконне надання яких попереджено складає 73 га.

Підвищену увагу приділено питанню дотримання законності при
використанні земель природно-заповідного фонду, яких в області налічується
180 тисяч гектарів (14% території області).

Так, у поточному році до суду пред'явлено 10 позовів щодо земель
зазначеної категоріїзагальною площею 1580,6 га, предметом яких є вимоги щодо
зобов'язання державних підприємств винести в натуру межі об'єктів природно
заповідного фонду (заказники та дендрологічний парк). Наразі судом задоволено
2 позови, інші - перебувають у провадженні.

Постійно у полі зору органів прокуратури області перебуває питання
дотримання законодавства у сфері лісокористування. Як результат, до суду
подано 4 позовні заяви про стягнення збитків завданих навколишньому
природному середовищу незаконною порубкою деревини на суму понад 15,7 млн
грн.

Так, господарським судом Закарпатської області 01.03.2021 відкрито
провадження у справі за позовом Закарпатської обласної прокуратури в
інтересах держави в особі Ясінянської селищної ради до Державного
підприємства «Ясінянське лісомисливське господарство» про відшкодування
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шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, у сумі майже 7 млн грн.

Даним підприємством неналежно виконувалися обов'язки з охорони лісу,
внаслідок чого допущено його незаконну порубку невстановленими особами.

Аналогічний позов подано апаратом обласної прокУРатури в інтересах
держави в особі Хустської міської ради до ДП «Хустське ЛДГ» про
відшкодування шкоди заподіяної незаконною рубкою деревини на суму майже8,6 млн грн.

Органами прокуратури області вжито дієвих заходів задля активізації
представницької діяльності у бюджетній сфері та з питань державної і
комунальної власності.

Зокрема, відмічається позитивна динаміка пред'явлення позовних заяв убюджетній сфері.

Так, органами прокуратури області пред'явлено 10 позовів на суму
76,2 млн грн (проти 37,4 млн грн за аналогічний період минулого року). Судами
задоволено 14 позовів на 213 тис. грн (аналогічного періоду минулого року -
33 позови на 411 тис. грн). Сума коштів, вибуття яких попереджено за
задоволеними позовами органів прокуратури у вказаній сфері становить 26,4 млн
грн, Сума коштів за закритими справами становить 52 тис. грн.

Господарським судом Закарпатської області 23.03.2021 задоволено
позовну заяву Хустської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області до
Іршавської районної державної адміністрації та ТОВ «Євробуд-Індустрія» про
визнання недійсним договору за результатами проведення відкритих торгів про
закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги
місцевого значення на загальну суму 22,3 млн грн.

Матеріалами справи встановлено, що тендерна пропозиція
учасника-переможця не відповідала вимогам законодавства та умовам тендерної
документації чим грубо порушено принципи здійснення публічних закупівель та,
як наслідок, така пропозиція підлягала відхиленню її замовником.

Упродовж І півріччя 2021 року ефективно спрацьовано органами
прокуратури області з питань державної та комунальної власності. Реагуючи на
виявлені порушення у вказаній сфері прокурорами пред'явлено 7 позовів на суму
майже 16 млн грн, судами задоволено 6 позовів на 288 тис. грн. Сума коштів та
вартості майна, вибуття яких попереджено із державної (комунальної) власності
за закритими справами становить 11,2 млн грн.

Особливу увагу приділено питанню щодо стану виконання органами
місцевого самовряцування заходів щодо забезпечення схоронності пам'яток
архітектури, у тому числі щодо виготовлення облікової документації та подання
пропозицій органу охорони культурної спадщини про занесення таких до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
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Реагуючи на виявлені порушення з вищевказаних питань апаратом
обласної прокуратури подано до Закарпатського окружного адміністративного
суду позовну заяву в інтересах держави до виконавчого комітету Мукачівської
міської ради, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
спору на стороні позивача Департаменту культури Закарпатської обласної
державної алмппстраци про визнання протиправною бездіяльність та
зобов'язати виконавчий комітет Мукачівської міськоїради Закарпатської області
виконати вимоги чинного законодавства України щодо виготовлення облікової
документації на об'єкт культурної спадщини національного значення - замок
«Паланок» Замка «Паланок» (час спорудження - XIV-XVIII сторіччя, місце
розташування - м. Мукачево, Замкова гора, охоронний номер - 168) та подання
пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня - Департаменту
культури Закарпатської обласної державної адміністрації про занесення такого
до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Підставами для пред'явлення позову слугувала протиправна бездіяльність
виконавчого комітету Мукачівської міської ради, що полягала у невиготовленні
облікової документації на об'єкт культурної спадщини - замок «Паланок» та
неподанні до органу охорони культурної спадщини вищого рівня пропозиції про
занесення вказаного об'єкта культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України.

Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду 20.04.2021
задоволено позовну заяву обласної прокуратури.

Упродовж І півріччя 2021 року підлягало виконанню судових рішень за
позовами прокурорів на суму 26,9 млн грн, з яких реально виконано судових
рішень на суму 19,2 млн грн, або 71 % (показник по Україні становить 72,1%).

Позитивно спрацювали органи прокуратури області при виконанні
судових рішень з питань земельних відносин, де виконано рішень суду на суму
понад 18,5 млн грн з 20,7 млн грн, або 89,4%.

VI. Стан законності у сфері захисту прав дітей

Упродовж сгчня-червия 2021 року ювенальними
Закарпатської продовжено роботу щодо забезпечення
розслідування кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх, захисту прав
засуджених та ув'язнених, а також комплексного застосування функцій
прокуратури щодо охорони дитинства.

За підсумками 6 місяців 2021 року 109 неповнолітніх вчинили
152 кримінальні правопорушення, що на 40,7% більше ніж за аналогічний період
минулого року ( з урахуванням минулих років).

У поточному році неповнолітніми вчинено 123 кримінальні
правопорушення, проти 64 (+ 92,2%), з яких 46,3% - тяжкі злочини. Збільшилася
на 38,2% ( або 34 проти 13) рецидивна злочинність.

прокурорами
ефективного
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Серед правопорушень, вчинених дітьми, переважну більшість складають
правопорушення проти власності (68,2% або 84 правопорушення).

Здійснено процесуальне керівництво у 119 кримінальних провадженнях
щодо неповнолітніх у яких надано 8 вказівок, спрямованих на швидке, повне та
неупереджене досудове розслідування, скасовано 2 незаконних постанов про
закриття кримінальних проваджень, з яких 1 провадження скерована до суду зобвинувальним актом.

До суду направлено 88 обвинувальних актів, у тому числі 5 з угодою провизнання винуватості.

Здійснено процесуальне керівництво у 118 кримінальних провадженнях,
пов'язаних з інтересами дітей у яких надано 58 вказівок, спрямованих на швидке,
повне та неупереджене досудове розслідування, скасовано 20 незаконних
постанов про закриття кримшальних проваджень.

До суду направлено 64 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях
даної категорії, де потерпілими є 73 дитини.

У поточному році органами прокуратури області на захист інтересів
держави у сфері охорони дитинства заявлено 11 позовів на суму 6,6 млн грн.

Задоволено 7 позовів на суму 256 тис. грн. Вартість майна, вибуття якого
попереджено із державної (комунальної) власності- 3,2 млн грн.

Зокрема, Господарським судом Закарпатської області за позовом
Берегівської окружної прокуратури визнано недійсними результати
переговорної процедури закупівлі тендерним комітетом управління освіти,
молоді та спорту Виноградівської районної державної адміністрації про
закупівлю реконструкції будівлі будинку культури під спортивний та актовий
зал в с. Холмовець, Виноградівського району та договір укладений між ТзОВ «Б-
4» та вказаним на суму 3202 тис. грн.

Закрито 2 справи у зв'язку з добровільним виконанням, за якими
попереджено вибуття майна із державної власності на суму 5,7 млн грн.

Так, Господарським судом Закарпатської області у зв'язку з добровільним
виконанням закрито справу за позовом Хустської окружної прокуратури в
інтересах держави до Вишківської селищноїради та до товариства з обмеженою
відповідальністю «ХУСТ БУДСЕРВІС», про визнання недійсними результатів
торгів та договору про закупівлю робіт за державні кошти на суму
5696 тис. грн.

У судах області перебуває на розгляді 13 позовів прокурорів на суму
6,1 млн грн.

Реально виконано рішення судів на 136 тис. грн з 648 тис. грн, які підлягали
виконанню, що складає 21 %.
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VII. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів прп
виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні
заходів примусового характеру

При зменшенні кількості розгляднутих актів реагування на 23, 1 %, або
30 проти 39 торік, збільшилась кількість притягнутих осіб до відповідальності
13 проти 9 минулого року, або +44,4%.

Розглянуто 26 актів прокурорського реагування з питань нагляду при
застосуванні заходів впливу за адм1юстративні правопорушення, до
відповідальності притягнуто 23 посадові особи.

За ініціативи прокурорів звільнено 1 незаконно утримувану особу проти
жодної за минулий рік.

Прокурорами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань
відомості про 2 кримінальні правопорушення за фактами, виявленими під час
проведення перевірок правопорушень в органах національної поліції при
адміністративному доставлені та затримані.

VIII. Стан розгляду звернень, запитів на інформацію та інформування
суспільства щодо діяльності органів прокуратури

Органами прокуратури області упродовж 6 місяців 2021 року вирішено
1039 звернень, з яких 23 - надійшло від народних депутатів.

Із загальної кількості звернень - 115 задоволено. Звернення від народних
депутатів не задовольнялися.

З огляду на функції, покладені на прокуратуру, найбільше вирішено
звернень із питань досудового розслідування (588 ), переважна більшість скарг з
питань досудового розслідування - на дії та рішення слідчих та дізнавачів....полщп.

На особистому прийомі прийнято 124 особи, із них 9 - керівникамипрокуратур.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прокурорами розглянуто 46 запитів, із них запитувану інформацію надано на
35 запитів. Найбільше запитів розглянуто з питань досудового розслідування,
організаційно-розпорядчої діяльності та кадрових питань.

В органи влади направлено 22 інформації про результати роботи органів
прокуратури та забезпечено 753 виступи у засобах масової інформації.

Виконувач обов'язків
керівника обласної прокуратури


