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ІНФОРМАЦІЯ
(відповідно до ст.6 Закону України «Про прокуратуру») 

Шановна Роксолано Олександрівно !

На підставі статті 6 Закону України «Про прокуратуру», інформую Вас 
про результати діяльності Тисменицької місцевої прокуратури
(надання узагальнених статистичних та аналітичних даних) на території 
Галицького району та міста Бурштин Івано-Франківської області упродовж 
9 місяців 2019 року.

Тисменицькою місцевою прокуратурою в межах повноважень, 
визначених Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру» в 
поточному році вживались організаційно-практичні заходи щодо забезпечення 
ефективності діяльності, усунення порушень законів, захисту інтересів 
громадян та держави, притягнення винних осіб до відповідальності, 
забезпечення відшкодування спричиненої шкоди.

На виконання вимог статті 25 Закону України «Про прокуратуру» 
місцевою прокуратурою вживаються заходи з метою координації діяльності у 
сфері протидії злочинності.

Упродовж згаданого періоду проведено 15 нарад на яких розглянуті 
питання щодо стану роботи місцевої прокуратури упродовж поточного періоду 
та заходи, спрямовані на усунення прорахунків, удосконалення організації 
роботи, забезпечення її ефективності, стану досудового розслідування у 
окремих кримінальних проваджень та з інших питань.

Окрім цього, з метою підвищення ефективності запобігання і протидії 
злочинності, її профілактики, виявлення злочинів на пріоритетних напрямах 
діяльності, забезпечення додержання конституційних прав громадян 
Тисменицькою місцевою прокуратурою проведено спільну нараду керівників 
правоохоронних органів, що знаходяться під адміністравною юрисдикцією 
місцевої прокуратури.

Вжитими заходами вдалїШеДОШ'ї<йе8і1 цілому позитивних результатів.
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Так, упродовж січня-вересня 2019 року на території Галицького району та 
міста Бурштин Івано-Франківської області зареєстровано 336 злочинів, проти 
322 у 2018 році (+4,3%). З них, на території Бурштинської міської ради 
зареєстровано 96 злочинів проти 107 за аналогічний період 2018 року.

За 9 місяців 2019 року кількість вчинених злочинів на 10 тис. населення 
склала 56,5 злочинів (за аналогічний період 2018 року -  38,21). По області цей 
показник становить 45.

За період січня-вересня 2019 року на території Галицького району та 
міста Бурштин зареєстровано 3 особливо тяжкі злочини, що є на рівні з 
аналогічним періодом 2018 року. Дещо збільшилась на території Галицького 
району та міста Бурштин кількість скоєння тяжких злочинів -  з 63 до 72 та 
злочинів середньої тяжкості з 99 до 106. З них, на території Бурштинської 
міської ради у поточному році вчинено, 18 тяжких злочинів та 46 злочинів 
середньої тяжкості. При цьому, на території Галицького району та 
Бурштинської міської ради з 69 до 61 зменшилась кількість злочинів невеликої 
тяжкості. З них, на території Бурштинської міської ради вчинено 17 злочинів 
даної категорії.

У порівнянні з січнем-вереснем 2018 року, на території Галицького 
району та Бурштинської міської ради упродовж 9 місяців 2019 року зменшилась 
кількість облікованих злочинів проти життя та здоров’я особи (з 24 до 16). 
Однак з 0 до 2 збільшилась кількість умисних вбивств.

На території Галицького району та Бурштинської міської ради не 
зареєстровано жодного злочину проти основ Національної безпеки та протії 
волі, честі і гідності особи.

На території Галицького району на одному рівні у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року -  1 проти 1 зареєстровано злочинів проти 
безпеки виробництва (територія Бурштинської міської ради) та проти виборчих, 
трудових і інших особистих прав та свобод людини і громадянина (1 проти 1 -  
територія Бурштинської міської ради), а також у сфері використання 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку.

У порівнянні з 2018 роком, упродовж 9 місяців 2019 років на території 
Галицького району та міста Бурштин відбулося збільшення кількості злочинів 
проти власності у той час, коли на території Бурштинської міської ради 
кількість цих злочинів дещо зменшилась. Так, протягом 9 місяців поточного 
року на території Галицького району зареєстровано Т53 таких злочини проти 
133 за аналогічний період 2018 року. З них, на території Бурштинської міської 
ради кількість даних злочинів зменшилась з 65 до 56.

За згаданий період часу на території Галицького району та Бурштинської 
міської ради не вчинено жодного, розбійного нападу та вимагання.

Упродовж поточного року по територіальності Галицького району та 
м. Бурштин виявлено 3 злочин проти довкілля, однак це дещо менше, ніж за 
аналогічний період минулого року (4). На території Бурштинської міської ради 
виявлено 1 злочин даної категорії проти 0 за аналогічний період минулого року.

Крім цього з 1 до 4 збільшилась кількість злочинів проти виборчих, 
трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (на території



Бурштинської міської ради -  1 такий злочин), з 0 до 1 зросла кількість злочинів 
проти безпеки виробництва (територія Бурштинської міської ради) та з 0 до 4 -  
у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (на території 
Бурштинської міської ради злочини даної категорії не виявлялись.

На 60 відсотків збільшилась кількість облікованих злочинів проти 
громадської безпеки (з 5 за 9 місяців 2019 року до 8 за аналогічний період 
поточного року). З них, 5 злочинів у поточному році пов'язані з незаконним 
обігом зброї. На території Бурштинської міської ради кількість злочинів даної 
категорії зменшилась з 5 до 4, з яких 3 злочини пов'язані з незаконним обігом 
зброї.

Наполовину зменшилась по територіальності Галицького району та міста 
Бурштин кількість облікованих злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту (26 за 9 місяців 2018 року проти 13 у 2019 році). З них, з 6 до 
2 зменшилась кількість злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням 
транспортними засобами. Однак, незважаючи на зниження загальної кількості 
вказаної категорії злочинів, викликає занепокоєння значна кількість та 
зростання з року в рік числа злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки 
руху та експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого (з 2 за 
9 місяців 2018 року до 7 за аналогічний період поточного року). Вирішення 
даної проблеми вимагає вжиття дієвих заходів з боку правоохоронних органів, 
органів державної влади та місцевого самоврядування щодо контролю за 
додержанням законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

З 0 до 3 по територіальності Галицького району збільшилась кількість 
злочинів у сфері господарської діяльності та з 4 до 5 -  кількість злочинів проти 
громадського порядку та моральності. При цьому, з вказаної кількості 
облікованих злочинів 3 злочини кваліфіковано як хуліганства, а 2 -  як 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, яких протягом 9 місяців 
2018 року обліковано не було. На території Бурштинської міської ради кількість 
злочинів громадського порядку та моральності залишається на одному рівні -  
2 проти 2 та збільшення з 0 до 1 злочину, пов’язаного з втягненням 
неповнолітніх у злочинну діяльність.

Суттєво збільшилась по Галицькому району з 9 до 14 кількість злочинів 
проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та об'єднань громадян у той час, як на території Бурштинської міської ради 
даний показник у порівнянні з минулим роком зменшився з 4 до 2.

На 50 відсотків по територіальності Галицького району та міста Бурштин 
зменшилась кількість виявлених та облікованих відповідно злочинів у сфері 
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів (з 12 до 6). При цьому з вказаної кількості злочини за фактами 
збуту наркотичних засобів у поточному році не виявлялись.

Суттєво зменшилась кількість виявлення злочинів у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 
(9 місяців 2018 року -11, 6 місяців 2019 року - 8), що свідчить про відсутність 
цілеспрямованої та системної діяльності правоохоронних органів на даному 
напрямку.



Стан розкриття кримінальних правопорушень становить 52,6 % та є 
дещо вищим, ніж у середньому по області -  49,8%.

Дещо збільшилась кількість закінчених досудовим розслідуванням 
кримінальних проваджень слідчими СВ Галицького відділення поліції 
Тисменицького ВП ГУНП в області з 227 за 9 місяців 2018 року до 238 за 
аналогічний період 2019 року.

У ході досудового розслідування слідчими органів поліції району не 
вдалося уникнути порушення конституційних прав громадян. У ході 
проведених місцевою прокуратурою вивчень встановлені факти 
необгрунтованої тяганини при здійсненні досудового розслідування 
кримінальних проваджень, особливо у сфері злочинів проти власності, проти 
життя та здоров’я і проти безпеки руху й експлуатації транспорту. Мають місце 
непоодинокі випадки порушення розумних строків проведення слідчих 
(розшукових) дій. Виявлено факти самоусунення слідчих від проведення 
досудового розслідування. У зв’язку з цим, упродовж січня-вересня 2019 року 
Тисменицькою місцевою прокуратурою в Головне управління Національної 
поліції в області скеровано 8 листів щодо проведень службових розслідувань та 
притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Упродовж 9 місяців поточного року прокурорами Галицького відділу 
Тисменицької місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням у 700 кримінальних провадженнях.

За вказаний період до Галицького районного суду з обвинувальним актом 
скеоовано 86 квимінальних пвоваджень.

На пріоритетних напрямках діяльності за 9 місяців 2019 року до суду 
скеровано 3 кримінальні провадження у бюджетній сфері та 1 кримінальне 
провадження у земельній сфері.

Процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях надано 
54 письмові вказівки слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій та 
121 доручення, скасовано 1 незаконну постанову про закриття кримінального 
провадження.

Галицьким відділом Тисменицької місцевої прокуратури упродовж 
поточного року вживались заходи щодо забезпечення якості та ефективності 
підтримання державного обвинувачення в суді.

Зокрема, за участі прокурорів Галицького відділу Тисменицької місцевої 
прокуратури судами розглянуто 51 кримінальне провадження, на незаконні судові 
вироки подано 2 апеляційні скарги.

Місцевою прокуратурою в поточному році здійснювались заходи 
представницького характеру, спрямовані на захист інтересів держави.

У період 9 місяців 2019 року місцевою прокуратурою заявлено 22 позовні 
заяви на загальну суму 60 млн. 104 тис. грн., з яких у цивільному судочинстві 
2 на суму 10 млн. 617 тис. грн., у господарському судочинстві 10 на суму 
48 млн. 643 тис. грн., у кримінальному судочинстві 10 на суму 844 тис. грн.

Із загальної кількості заявлених позовних заяв, судами задоволено 9 на 
загальну суму 30 млн. 433 тис. грн., відповідачами добровільно відшкодовано у 
5 справах на суму 76 тис. грн.



Упродовж 9 місяців 2019 року Тисменицькою місцевою прокуратурою 
вжито заходів щодо реального виконання рішень судів. За позовами прокурора 
вдалось забезпечити виконання рішень судів на суму 28 млн. 496 тис. грн. та 
повернути у державну власність із незаконного користування 201 га земельних 
ділянок.

Протягом 9 місяців 2019 року Тисменицькою місцевою прокуратурою у 
порядку ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено до органів 
державної влади та місцевого самоврядування 16 подань, за результатами 
розгляду яких до дисциплінарної відповідальності у виді догани притягнуто 
З особи.

З питань організації нагляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян місцевою прокуратурою упродовж 9 місяців 2019 року 
розглянуто із вжиттям заходів 50 документів реагування, за ініціативою 
прокуратури до дисциплінарної відповідальності притягнуто ЗО посадових осіб, 
розпочато 2 кримінальні провадження, скасовано та приведено у відповідність 
1 акт.

Приділялась увага повноті та об’єктивності розгляду звернень громадян. 
Керівництвом та працівниками Тисменицької місцевої прокуратури вирішено 
85 звернень.

З метою інформування громадськості про роботу органів прокуратури 
результати діяльності Тисменицької місцевої прокуратури систематично 
висвітлювались в засобах масової інформації.

Разом з цим, попри позитивні напрацювання, в діяльності місцевої 
прокуратури ще є низка проблемних питань, які потребують нагального 
вирішення.

Колектив прокуратури продовжує роботу, спрямовану на виконання 
покладених завдань і належну реалізацію наданих повноважень щодо 
забезпечення законності та правопорядку на території району.

Інформацію про результати діяльності Галицького відділу Тисменицької 
місцевої прокуратури упродовж 9 місяців 2019 року буде поінформовано на 
відкритому пленарному засіданні Бурштинської міської ради.

З повагою

Керівник
Тисменицької місцевої прокуратури Р. Хима


