Про стан законності та заходи щодо її зміцнення
Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури спільно з
правоохоронними органами міста протягом першого півріччя 2018 року вжиті
певні заходи щодо забезпечення та зміцнення законності і правопорядку.
На виконання вимог Закону України «Про прокуратуру» з метою
координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю за
вказаний період Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснено спільний
аналіз стану протидії злочинності у місті Рубіжне, проведено 1 координаційну
нараду, створено 2 спільні групи по боротьбі з окремими видами злочинів.
Пріоритетними напрямами роботи продовжує бути протидія корупційним
правопорушенням, недопущення розкрадання бюджетних коштів, профілактика
дитячої злочинності.
Протягом 6 місяців поточного року Рубіжанським ВП ГУНП в Луганській
області зареєстровано 5716 заяв та повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події (2017 – 4615, що на 19,26% більше ніж торік) з
них: 5138 розглянуто згідно ЗУ «Про звернення громадян» (2017 – 3559), 9
приєднано до ЄРДР (2017 – 3).
В середньому кожний місяць Рубіжанським ВП ГУНП реєструвалося 950
заяв (2017 рік – 830, що на 12,91% більше).
Відповідно протягом доби відділом поліції у середньому реєструвалося
32 заяви (2017 рік – 27, що на 15,6% більше).
Протягом 6 місяців 2018 року на території м.Рубіжне менше обліковано
кримінальних правопорушень (454 проти 543), у тому числі тяжких злочинів
(142 проти 179).
Дещо збільшилась кількість вбивств (з 1 до 3) і тяжких тілесних
ушкоджень (з 0 до 2).
У поточному році мала місце реєстрація факту незаконного позбавлення
волі особи за ознаками ст.146 КК України (2017 рік – 0).
Протягом першого півріччя 2018 року зменшилась кількість злочинів
проти власності (з 270 до 228), у тому числі крадіжок (з 176 до 150) та грабежів
(з 8 до 3), розбоїв (з 2 до 1).
Дещо зменшилась кількість шахрайств (з 77 до 62) і фактів незаконного
зайняття гральним бізнесом (з 4 до 2 ).
На 11,7 % зменшилась загальна кількість злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та
інші злочини проти здоров'я населення (з 60 до 53).
Зменшилась на 74,6 % кількість злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (з 63 до 16).
Дещо зменшилась кількість злочинів, вчинених особами, які раніше їх
вчиняли (з 83 до 73), а також особами у стані алкогольного сп'яніння (з 18 до
10).
Протягом поточного року на території міста спостерігається зменшення
кількості злочинів, вчинених неповнолітніми з 14 у 2017 році до 9, тобто на
34%.
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Особами вказаної категорії на території м.Рубіжне вчинено 9
кримінальних правопорушень.
При загальному зменшенні кількості злочинів серед підлітків, непокоїть
тяжкість і зухвалість таких злочинів.
Так, слідчим відділом Рубіжанського ВП ГУНП закінчено розслідування
та направлено до суду обвинувальний акт стосовно групи неповнолітніх у
складі 4 осіб, які впродовж березня-квітня 2018 року скоїли 3 крадіжки майна у
осіб похилого віку.
Закінчено досудове розслідування стосовно 3 осіб, два з яких
неповнолітні, які нападали на одиноких перехожих на вулицях міста і
заволодівали їх грошима, мобільними телефонами та іншим майном.
Всього ці особи вчинили 2 злочини, передбачені ч.2 ст.186 КК України і
розбій за ознаками ч.2 ст.187 КК України.
На теперішній час кримінальні провадження за вказаними фактами
розглядаються у Рубіжанському міському суді.
Протягом 2017-2018 років уникнуто фактів скоєння неповнолітніми
особливо тяжких злочинів.
Проте, як вже було зазначено, спостерігається зростання вчинення
неповнолітніми кримінальних правопорушень групою осіб (всього у групі
вчинено 5 кримінальних правопорушень).
Не залишено поза увагою правоохоронних органів міста факти реалізації
неповнолітнім алкогольних напоїв.
Зазначене питання розглянуто у лютому 2018 року на спільній
оперативній нараді керівників правоохоронних органів міста Рубіжне. Проте,
вказані факти мали місце як у минулому, так і у поточному роках. За минулий
період 2018 року адміністративною комісією при Рубіжанській міській раді за
скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 156 КУпАП, до
відповідальності притягнуто 2 особи. Вказані факти свідчать про необхідність
вжиття додаткових дієвих заходів щодо виявлення на території міста суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.
За 6 місяців 2018 року до суду направлено 149 обвинувальних актів
(стільки ж і у 2017 році), з яких 22 з угодою про примирення (2017 рік -7), з
угодою про визнання винуватості – 43 (2017 – 34).
У 394 кримінальних провадженнях за результатами розслідування
прийняті рішення про їх закриття (2017 рік – 421), з них 1 закрито прокурором
(2017 рік -19).
Сума збитків у закінчених у 2018 році кримінальних провадженнях
склала 126 тис.грн. (2017 рік – 561 тис.грн.), відшкодовано в ході слідства 71
тис. грн. (2017 рік – 142 тис.грн.), що складає 56% (2017 – 25%), в ході слідства
накладено арешт на майно підозрюваних у сумі 106 тис.грн. (2017 – 0), на 94
тис. грн. прокурорами заявлено цивільні позови (2017 рік - 369).
У кримінальних провадженнях процесуальними керівниками надано 427
письмових вказівок (2017 рік – 198).
За 6 місяців 2018 року прокурорами погоджено і судами задоволено 51
клопотання про застосування запобіжного заходу (2017 – 55), з них: тримання
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під вартою 9 (23),особиста порука 0 (0), застава 0 (0), домашній арешт 22
(13), особисте зобов’язання 20 (19).
Станом на 01.07.2018 року у залишку перебуває 63 особи, які ухиляються
від суду і слідства (17 безвісно зниклих), у розшук оголошено 7 осіб (6 безвісно
зниклих), з них суддями – 5, слідчими 2, розшукано 11 осіб (10 безвісно
відсутніх).
Протягом поточного року до суду направлено 5 обвинувальних актів про
корупційні злочини (2017 -4).
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