
Інформація керівника Корюківської 
окружної прокуратури про результати 
діяльності на території Корюківського 
району
(на сесію Корюківської районної ради)

Шановні Вікторе Івановичу, депутати, присутні!

Реалізація реформи органів прокуратури, початок діяльності Офісу 
Генерального прокурора та створення обласних прокуратур залишились в 
минулому році.

Натомість в поточному -  розпочали свою роботу нові окружні 
прокуратури. З 15 березня 2021 року на території області функціонують шість 
окружних прокуратур -  Козелецька, Корюківська, Ніжинська, Новгород- 
Сіверська, Прилуцька та Чернігівська. Вони замінили п’ять місцевих прокуратур, 
які діяли до цього.

При розробці їх моделі враховано результати функціонально- 
організаційного аналізу, проведеного за підтримки Ради Європи.

При збільшенні кількості окружних прокуратур, зменшилась кількість 
керівних, так званих адміністративних, посад та перестали існувати відділи.

Окружні прокуратури знаходяться у найтіснішому контакті з місцевими 
громадами, тому мають велике навантаження і велику відповідальність. Але 
вкрай важливо, щоб зміни, які сьогодні відбуваються, не позначилися на 
ефективності діяльності органів прокуратури. Ні суспільство, ні держава не 
повинні відчути зволікання та гальмування у зв'язку із реорганізацією діяльності 
прокуратури. Я сподіваюсь, що разом з головами громад Корюківського району 
ми досягнемо мети, поставленої реформою, - утвердження верховенства закону 
та підвищення довіри суспільства до органів прокуратури.

З березня по червень 2021 року Корюківською окружною прокуратурою 
вжито організаційних і практичних заходів, спрямованих на ефективне 
виконання функцій відповідно до законодавства з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Першочергову увагу зосереджено на координації діяльності всіх 
правоохоронних органів району у сфері протидії злочинності.

Зокрема, розкритті особливо тяжких та тяжких злочинів проти життя та 
здоров’я, шахрайств, викритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, у сферах бюджетних і 
земельних відносин, лісових ресурсів, охорони та використання надр.

Проблемні питання взаємодії правоохоронних органів з протидії 
кримінальним правопорушенням 29.04.2021 обговорено на координаційній 
нараді. Рішенням наради визначено системні узгоджені заходи, спрямовані на
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подолання негативних тенденцій у динаміці та структурі злочинності. До того ж, 
з метою підвищення ефективності роботи на окремих пріоритетних напрямах, 
створені і функціонують міжвідомчі робочі групи.

Отже, Корюківською окружною прокуратурою вживаються комплексні 
організаційні заходи, в тому числі спрямовані на забезпечення ефективної 
координації діяльності правоохоронних органів району у сфері протидії 
злочинності.

Прокурорами Корюківської окружної прокуратури до суду направлено 
82 обвинувальні акти, за наслідками здійснення слідчими та дізнавачами 
Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області дізнання та досудового 
слідства кримінальних проваджень. ^

Зокрема, Корюківською окружною прокуратурою скеровано до суду 
З обвинувальні акти про кримінальні корупційні правопорушення відносно
3 жителів Корюківського району, які обвинувачуються вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Зазначені особи керували транспортними засобами у  стані алкогольного 
сп ’яніння. З метою уникнення відповідальності за вчинені адміністративні 
правопорушення пропонували надання неправомірної вигоди працівниками 
поліції.

Також Корюківською окружною прокуратурою до суду скеровано 
обвинувальний акт відносно жителя с. Козилівка, Корюківського району, який 
обвинувачується у  вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 246 КК України.

Він, здійснив незаконну порубку 42 сироростучих дерев породи вільха, чим 
завдав шкоди навколишньому природньому середовищу на суму близько 
58 тис.грн.

В ході нагляду за додержанням законів Корюківським РВП ГУНП в 
Чернігівській області під час проведення досудового розслідування прокурорами 
окружної прокуратури у кримінальних провадженнях надано 216 письмових 
вказівок, скасовано 22 незаконних постанов про закриття кримінальних 
проваджень, виявлено та внесено до ЄРДР відомості про вчинення 
15 кримінальних правопорушень, із числа раніше не облікованих, з яких у
4 кримінальних провадженнях обвинувальні акти надіслано до суду.

Прокурорами у провадженнях вживаються заходи щодо забезпечення 
відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями.

Під час досудового розслідування кримінальних проваджень установлено 
збитків на суму 444 тис. грн., з яких відшкодовано -  289 тис. грн. Також, 
прокурорами окружної прокуратури забезпечено накладення арешту на майно 
підозрюваних осіб на суму 40 тис. грн.

Прокурорами Корюківської окружної прокуратури перевірено 23 
оперативно-розшукові справи, заведені Корюківскьким РВП ГУНП в 
Чернігівській області. У зазначених справах в порядку ст. 14 Закону України
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«Про оперативно-розшукову діяльність» надано 19 письмових вказівок, 
скасовано 1 незаконну постанову оперативного підрозділу про заведення 
оперативно-розшукової справи. За результатами перевірок вищезазначених 
справ внесено 1 акт реагування, який перебуває на розгляді.

За результатами підтримання державного обвинувачення прокурорами 
окружної прокуратури в суді ухвалено 79 обвинувальних вироків стосовно 
82 осіб, з яких 10 особам призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

До прикладу, вироком Корюківського районного суду Чернігівської області 
від 27.04.2021 жителя міста Корюківки визнано винним у  вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне 
тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілому), та 
призначено покарання у  вигляді 9 років позбавлення волі.

Враховуючи актуальність питання протидії проявам корупції, окружною 
прокуратурою вживаються заходи щодо виявлення та попередження 
правопорушень у вказаній сфері.

До уповноважених органів скеровано 3 матеріали для складання 
протоколів про скоєння адміністративних правопорушень, пов’язаних з 
корупцією стосовно 3 осіб.

Прокурорами окружної прокуратури забезпечено участь у розгляді судами 
З адміністративних справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з 
корупцією.

На виконання вимог ч. З ст. 65-1 Закону України «Про запобігання 
корупції» упродовж трьох місяців окружною прокуратурою до установ та 
організацій внесено 5 подань, з яких розглянуто 3 подання, до дисциплінарної 
відповідальності притягнуто 1 особу.

Виконуючи конституційну функцію щодо представництва інтересів 
держави в суді у випадках, визначених законом, окружною прокуратурою 
пред’явлено 10 позовів на суму 76 млн. 723 тис. грн.

Зокрема, подано до суду позов про стягнення з фермерського 
господарства заборгованості з орендної плати в сумі 134 тис. грн. та 
розірвання договору оренди земельної ділянки площею 371 га.

Фермерським господарством на території Корюківського району 
використовується земельна ділянка площею 371 га на підставі договору оренди, 
укладеного із Сновською районною державною адміністрацією.

Упродовж 2018 — 2021 років орендар, не виконував обоє ’язки, передбачені 
договором та систематично не сплачував орендну плату за користування 
земельною ділянкою, внаслідок чого утворилась значна заборгованість перед 
бюджетом Сновської об ’єднаної територіальної громади.
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Не залишається поза увагою прокурорів окружної прокуратури питання 
щодо стягнення шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Так, в 
рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, прокурорами 
пред’явлено 3 позовні заяви в інтересах держави про відшкодування шкоди 
заподіяної кримінальними правопорушеннями на суму 74 тис. грн.

Питання додержання прав громадян при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, перебуває на постійному 
контролі прокуратури.

До ДУ «Менська ВК № 91» внесено 7 вказівок, з яких розглянуто -  6, до
» •  •  V " * ’

відповідальності притягнуто 7 осіб та скасовано 8 незаконних актів.
Розпочато 3 кримінальних проваджень за фактами завищення вартості 

фактично виконаних робіт з ремонту покрівлі гуртожитку № 1 в ДУ «Менська 
ВК № 91», невиплати заробітної плати засудженим та грубого порушення 
законодавства про працю.

До Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області внесено 
4 вказівки, з яких розглянуто -  3. За результатами розгляду вказівок до 
відповідальності притягнуто 2 осіб.

За результатами перевірок Корюківського, Менського, Сосницького, 
Сновського районних секторів філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області 
внесено 2 вказівки, одну з яких розглянуто. За результатами розгляду вказівки до 
відповідальності притягнуто 1 особу.

Розпочато одне кримінальне провадження за фактом внесення посадовими 
особами Макошинського старостинського округу завідомо неправдивих 
відомостей до табелю виходу на громадські роботи у грудні 2020 року.

За результатами перевірки ІТТ № 6 (м. Сновськ) ГУНП в області, ІТТ № 4 
(м. Мена) ГУНП в області внесено 2 вказівки, які розглянуто та задовлено.

За наслідками перевірки ВПС «Гірськ» внесено 1 вказівку, яку розглянуто, 
до відповідальності притягнуто 2 осіб.

За результатами перевірки спецпалат Сновської ЦРЛ, Сосницької ЦРЛ 
внесено 2 документа реагування, з яких 1 розглянуто, до відповідальності 
притягнуто 1 особу.

Розпочато кримінальне провадження за фактом внесення завідомо 
неправдивих відомостей до 43 постанов про адміністративні правопорушення 
працівниками стрілецької команди на станції «Сновськ» підрозділу «Київський 
загін воєнізованої охорони» АТ «Укрзалізниця».

До окружної прокуратури надійшло 57 звернень мешканців Корюківського 
району, з яких 21 звернення розглянуто, 34 скеровано до інших відомств, 2 
повернуто заявникам.
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Більшість звернень стосувалась питань досудового розслідування 
кримінальних проваджень та виконання судових рішень у кримінальних справах.

У зв’язку з карантинними заходами особистий прийом в органах 
прокуратури тривалий час не проводиться. Проте, забезпечено дотримання 
вимог чинного законодавства при прийнятті та вирішенні звернень, які надійшли 
різноманітними засобами зв’язку.

Підсумовуючи сказане, констатую, що у непростих умовах системної 
реорганізації органів прокуратури нам вдалося забезпечити ефективну 
реалізацію конституційних функцій.

Сподіваюсь, що Корюківська окружна прокуратура стане дієвим 
координуючим органом правозахисної системи, який міцно стоятиме на захисті 
закону.

Можу запевнити Вас, що ми не зупиняємось на досягнутому і спрямовуємо 
свою щоденну діяльність на забезпечення законності та правопорядку, захисту 
прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави.

Окружна прокуратура і я, особисто, відкриті до діалогу та співпраці в 
межах, визначених Конституцією та законами України. Дякую за увагу!
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С. Розинка


