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

Шановні присутні!

З 15 березня 2021 року по 1 грудня 2021 року Корюківською окружною 
прокуратурою керуючись принципами 'верховенства права, у межах 
повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про 
прокуратуру» вжито комплекс заходів, які в цілому сприяли підвищенню 
ефективності діяльності, зміцненню законності, належному виконанню 
покладених на органи прокуратури функцій та завдань.

З метою консолідації та поєднання зусиль, підвищення ефективності 
діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції в 
районі проведено 2 координаційні наради керівників правоохоронних органів 
району, 1 спільну нараду керівників державних органів.

*  *  *  *

Так з 15 березня 2021 року по 01 грудня 2021 року прокурорами 
Корюківської окружної прокуратури до суду направлено 133 обвинувальних 
актів, 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 
6 обвинувальних актів про кримінальні корупційні правопорушення відносно 
6 жителів Корюківського району, які обвинувачуються вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Зазначені особи керували транспортними засобоми у  стані алкогольного 
сп ’яніння та були зупинені поліцейськими патрульної поліції Корюківського РВП 
ГУНП в Чернігівській області. З метою не притягнення їх до адміністративної 
відповідальності за ст. 130 КУпАГІ пропонували надання неправомірної вигоди 
працівниками поліції.

Також, Корюківською окружною прокуратурою до суду скеровано 
обвинувальний акт відносно жителя м. Корюківка, Корюківського району, який 
обвинувачується у  вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 254 КК України.

Чоловік, без передбаченого законом дозволу, на земельній ділянці з 
цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства 
створив штучну водойму.

Крім того, Корюківською окружною прокуратурою до суду скеровано 
обвинувальний акт відносно жительки с. Воловик Корюківського району, яка
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обвинувачується у  вчиненні злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 
1 ст. 358, ч. З ст. 358 ч. 4 ст. 358 КК України.

Жінка, підробила в офіційних документах — відомостях на виплату 
субсидій підпис потергїілих, який засвідчив факт отримання ними субсидії, т ау  
подальшому заволоділа коштами на суму 8368,62 грн.

У ході нагляду за додержанням законів Корюківським РВП ГУНП в 
Чернігівській області під час дізнання, досудового слідства прокурорами 
окружної прокуратури у кримінальних провадженнях надано 662 письмові 
вказівки, скасовано 123 незаконні постанови про закриття кримінальних 
проваджень, виявлено та внесено до ЄРДР відомості про вчинення 
31 кримінального правопорушення, 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 681 тис. грн., з яких відшкодовано -  540 тис. грн., пред’явлено 
позовів на суму 156 тис. грн. Також, прокурорами окружної прокуратури 
забезпечено накладення арешту на майно підозрюваних осіб на суму 
61 тис. грн.

Також, прокурорами Корюківської окружної прокуратури перевірено 86 
оперативно-розшукових справ, заведених Корюківскьким РВП ГУНП в 
Чернігівській області. У зазначених справах в порядку ст. 14 Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» надано 33 письмові вказівки, скасовано 
7 незаконних постанов оперативного підрозділу із них 3 про заведення 
оперативно-розшукових справ і 4 - про закриття справи. За результатами 
перевірок вищезазначених справ внесено 4 акти реагування, які розглянуті та 
задоволені.

За результатами підтримання державного обвинувачення прокурорами 
окружної прокуратури в суді ухвалено 183 обвинувальних вироків стосовно 
194 осіб, з яких 31 особі призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

До прикладу, вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області 
від 15.11.2021 трьох громадян іноземної держави визнано винними за вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, та 
призначено покарання у  вигляді 8, 9, 10 років позбавлення волі з конфіскацією 
майна.

*  *  * *

Враховуючи актуальність питання протидії проявам корупції в діяльності 
територіальних органів влади та місцевого самоврядування, окружною 
прокуратуроро вживаються заходи щодо виявлення та попередження 
правопорушень у вказаній сфері.
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Прокурорами окружної прокуратури забезпечено участь у розгляді судами 
9 адміністративних справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з 
корупцією.

На виконання йимог ч. З ст. 65-1 Закону України «Про запобігання 
корупції» упродовж трьох місяців окружною прокуратурою до установ та 
організацій внесено 9 подань, з яких розглянуто 7.

Виконуючи конституційну функцію щодо представництва інтересів 
держави в суді у випадках, визначених законом, судами задоволено 25 позовів 
окружної прокуратури на суму 184 млн. 108 тис. грн.

Зокрема, рішенням Господарського суду 29.11.2021 задоволено позов 
окружної прокуратура тури про стягнення з фермерського господарства 
заборгованості з орендної плати в сумі 134 тис. грн. та розірвання договору 
оренди земельної ділянки площею 371 га.

Упродовж 2018 -  2021 років орендар, не виконував обов’язки, передбачені 
договором, та систематично не сплачував орендну плату за користування 
земельною ділянкою, внаслідок чого утворилась значна заборгованість перед 
бюджетом об ’єднаної територіальної громади.

Не залишається поза увагою прокурорів окружної прокуратури питання 
щодо стягнення шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Так, у 
поточному році в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, 
прокурорами пред’явлено 5 позовних заяв в інтересах держави про 
відшкодування шкоди заподіяної кримінальними правопорушеннями на суму 
310 тис. грн.

Зокрема, прокурором у  суді доведено, що засуджений, всупереч 
встановленому законодавством України порядку охорони, раціонального 
використання і відтворення лісів, вчинив самовільну незаконну порубку 54 
сироростучих дерев в лісовому масиві неподалік с. Чорнотичі Корюківського 
району, який знаходиться у  постійному користуванні 
ДП  «Сосницярайагролісгосп». Рішенням суду від 16.11.2021 задоволено позов 
прокурора про стягнення із зловмисника на користь державі збитків на суму 
понад 460 тис. грн.

Також, окружною прокуратурою контролюється стан реального виконання 
судових рішень.

Як результат забезпечено повернення земельних ділянок до комунальної 
власності на підставі рішень суду площею 73 га.

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 10 вказівок, які розглянуто. До 
відповідальності притягнуто 11 осіб та скасовано 10 незаконних актів.
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До Корюківського РВП ГУНГІ в Чернігівській області внесено 
4 вказівки, які розглянуті та задоволені. До відповідальності притягнуто 4 особи.

За результатами перевірок Корюківського, Менського, Сосницького, 
Сновського районних Лекторів філії ДУ «Центр гіробації» в Чернігівській області 
внесено 2 вказівки, які розглянуто. За результатами розгляду до відповідальності 
притягнуто 1 особу.

Керівництву ІТТ № 6 (м. Сновськ) ГУНГІ в області, ГГТ № 4 (м. Мена) 
ГУНП в області внесено 3 вказівки, які розглянуто та задоволено.

За результатами перевірки ВПС «Гірськ» внесено 2 вказівки, які 
розглянуто, задоволено. За результатами розгляду вказівок притягнуто до 
відповідальності 4 осіб.

Також, 3 документа реагування внесено керівництву Сновської, 
Сосницької ЦРЛ за результатами перевірки сгіецпалат, які розглянуто та
задоволено, до відповідальності притягнуто 3 осіб.
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Упродовж звітного періоду до окружної прокуратури надійшло 147 
звернень мешканців Корюківського району, з яких 61 звернення розглянуто, 
78 скеровано до інших відомств, 5 повернуто заявникам.

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 нам вдалося не лише забезпечити ефективну реалізацію 
конституційних функцій, а й суттєво покращити результати діяльності на 
окремих з них.

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!

Дякую за увагу!


