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 Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська 

рада 

В и р і ш и л а: 
 

1. Інформацію Знам’янського міжрайонного прокурора О.Глобенка про стан 

законності на території м. Знам’янки у І півріччі 2015 року  взяти до відома 

(додається). 

2. Інформацію Знам’янського міжрайонного прокурора О.Глобенка оприлюднити на 

сайті Знам’янської міської ради та надрукувати в газеті «Знам’янські вісті». 

 

 

  Міський голова     І.Крижановський 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан законності на території міста Знам’янка у І півріччі 2015 року 

Знам’янською міжрайонною прокуратурою у межах повноважень, визначених ст. 

121 Конституції України та п. 9 Перехідних положень, впродовж І півріччя 2015 року 

вживались системні заходи з метою забезпечення належної реалізації повноважень 

прокурорів у кримінальній сфері та поза межами кримінального судочинства. 

Для узгодження спільних заходів з питань запобігання і протидії злочинності та 

додержання правопорядку, під головуванням Знам’янського міжрайонного прокурора 

31.03.15 проведено координаційну нараду, на якій розглянуто питання стану діяльності 

правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю у місті Знам’янка та 

Знам’янському районі за 2014 рік та визначено пріоритетні заходи на поточний рік. 

Крім того, завдяки вжитим заходам вдалося стримати ріст злочинності та досягти 

деякого її зменшення на окремих напрямах. 

Так, упродовж 6 місяців 2015 року до Знам’янського МВ УМВС України в 

Кіровоградській області надійшло 3898 заяв та повідомлень громадян про кримінальні 

правопорушення та інші події. Із загальної кількості повідомлень до ЄРДР внесено 1187 

кримінальних правопорушень. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року дещо збільшилась кількість 

зареєстрованих (без знятих з обліку) кримінальних правопорушень з 566 у 2014 році до 

579 у 2015 році (на 2,3 %). 

При цьому, збільшилася кількість кримінальних правопорушень, за якими особи 

встановлені (повідомлено про підозру або закрито за нереабілітуючими підставами) з 277 

у 2014 році до 287 у 2015 році (на 3,6%), з них у тяжких та особливо тяжких 



кримінальних правопорушеннях з 57 у 2014 році до 123 у 2015 році (115,8%). 

Також, позитивною є динаміка у виявленні та розкритті кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

Так, протягом 6 місяців 2015 року зареєстровано 19 кримінальних проваджень 
даної категорії, за аналогічний період 2014 року – 6 (динаміка - 216,7%), з них 
кримінальних правопорушень передбачених ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів) за 6 місяців 2015 року - 14, за 6 місяців 
2014 року - 1 (динаміка - 1300%). 

До ЛВ на ст. Знам’янка УМВС України на Одеській залізниці за 6 місяців 2015 року 
надійшло 943 заяви та повідомлення громадян про вчинення кримінальних 
правопорушень та інші події, за результатами розгляду яких за 278 фактами було внесено 
відомості до ЄРДР. 

Упродовж 6 місяців 2015 року Знам’янським МВ УМВС України в області було 
виявлено 756 адміністративних правопорушень, складено 756 адміністративних 
протоколів, з яких 9 стосовно неповнолітніх. 

За аналогічний період минулого року виявлено 744 адміністративних 
правопорушень, складено 744 адміністративних протоколів, в тому числі 7 щодо 
неповнолітніх. 

З метою профілактики злочинів Знам’янським МВ УМВС України в Кіровоградській 
області, за участі Знам’янської міжрайонної прокуратури, протягом 6 місяців 2015 року 
ініційовано встановлення адміністративного нагляду 11 особам та 6 особам продовжено 
термін адміністративного нагляду, що позитивно сприяє запобіганню вчиненню нових 
злочинів особами, звільненими з місць позбавлення волі на території міста Знам’янка та 
Знам’янського району. 

Для захисту жертв насильства в сім’ї, особам, що його вчинили протягом 6 місяців 
2014 року Знам’янським МВ УМВС України в Кіровоградській області, за погодженням зі 
Знам’янським міжрайонним прокурором, винесено 22 захисних приписи. 

При здійсненні проваджень у кримінальному судочинстві, упродовж 6 місяців 
2015 року працівниками Знам’янської міжрайонної прокуратури прийнято участь у 
розгляді судами Кіровоградської області 98 кримінальних проваджень, з яких з 
постановленням вироків розглянуто 37 кримінальних проваджень, розглянуто 19 
клопотань про направлення проваджень для закриття. 

Постановлено 20 вироків на підставі угод (12 - на підставі угоди про примирення, 8 
- на підставі угоди про визнання винуватості). 

Відносно неповнолітніх з постановленням вироку розглянуто 1 кримінальне 
провадження. 

Знам’янською міжрайонною прокуратурою упродовж І півріччя поточного року 
вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення діяльності 
у сфері представництва інтересів та держави в судах. 

Зокрема, підготовлено та направлено до суду 20 позовних заяв на захист інтересів 
держави на загальну суму 2 208 тис. грн. 

Судами задоволено 17 позовів на загальну суму 1690 тис. грн., добровільно 
відшкодовано відповідачами під час судового розгляду 26 тис.грн. 

Стягнення збитків завданих злочинами повністю охоплені позовами прокурора. 
Здійснено вступ у розгляд 20 справ не за позовами прокурора, у тому числі 10 

справ на захист прав дітей, 7 справ на захист прав громадян, 2 справи з питань земельних 
відносин. 

Захист інтересів громадян і держави у сфері земельних правовідносин є одним із 



пріоритетних напрямів прокурорської діяльності та здійснюється шляхом комплексного 

застосування представницьких засобів прокурорського реагування на порушення закону. 

Так, упродовж поточного року судами задоволено 6 позовів прокурора у сфері 

земельних правовідносин на загальну суму 1582 тис.грн. 

Працівниками Знам’янської міжрайонної прокуратури здійснюється нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва у 1645 кримінальних провадженнях для проведення 

повного, неупередженого та об’єктивного досудового розслідування яких слідчим СВ 

Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області та слідчим СВ ЛВ на ст. 

Знам’янка УМВС України на Одеській залізниці, протягом 6 місяців 2015 року, надано 

248 письмових вказівок та скасовано 9 необгрунтованих постанов слідчих про закриття 

кримінальних проваджень. 

За неналежне проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях 

та порушення вимог чинного законодавства при реєстрації заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення до Знам’янського МВ УМВС України в 

Кіровоградській області протягом 6 місяців 2015 року внесено З документи 

прокурорського реагування, за результатами розгляду яких 7 службових осіб притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності. 

У сфері нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно- розшукової 

діяльності Знам’янською міжрайонною прокуратурою перевірено 32 оперативно-

розшукові справи, надано 11 письмових вказівок, скасовано 1 постанову про закриття 

ОРС та за неналежне здійснення ОРД внесено 1 документ прокурорського реагування, 

який задоволено та до відповідальності притягнуто 1 особу. 

У сфері нагляду за додержання законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, з метою усунення 

порушень вимог чинного законодавства, Знам’янською міжрайонною прокуратурою за 6 

місяців 2015 року внесено 2 документи прокурорського реагування, які задоволено та до 

відповідальності притягнуто 3 осіб, у тому числі 1 особу кримінально-виконавчої 

інспекції. 

За вищевказаний період Знам’янською міжрайонною прокуратурою проведено 2 

перевірки дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ізолятора тимчасового 

тримання Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградські області, за результатами 

проведення яких, для усунення виявлених порушень було внесено 2 документи 

прокурорського реагування, які задоволено та до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 2 службових осіб. 

При здійсненні нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів впливу 

за адміністративні правопорушення, упродовж 6 місяців 2015 року Знам'янською 

міжрайонною прокуратурою проведено 10 перевірок та для усунення виявлених 

порушень направлено 10 вказівок, за результатами розгляду яких усунуто виявлені 

порушення, причини та умови, що їм сприяли та притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності 2 осіб. 

Упродовж 6 місяців 2015 року до Знам’янської міжрайонної прокуратури надійшло 

161 звернення громадян, з яких 74 звернення вирішено, 85 звернень направлено в інші 

відомства та 2 звернення виключено з обліку з метою внесення відомостей до ЄРДР. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Знам’янською міжрайонною прокуратурою протягом 6 місяців поточного року 

розглянуто 4 інформаційні запити громадян, за результатами розгляду яких двом 

запитувачам надано роз’яснення, одному запитувачу надано інформацію на запит та 

одному запитувачу відмовлено у наданні інформації. 

Реалізуючи принцип гласності, Знам’янською міжрайонною прокуратурою активно 

висвітлювались у засобах масової інформації результати своєї діяльності, які реально 



вплинули на поновлення прав громадян та захист інтересів держави. Так, здійснено 22 

виступи в засобах масової інформації та направлено 3 інформації до органів влади та 

місцевого самоврядування щодо забезпечення стану законності на піднаглядній території. 

Указом Президента України від 14.01.2015 №15/2015 на території 24 областей 

України та м.Києва оголошено проведення часткової мобілізації у 2015 році у три черги 

протягом 210 діб. 

З метою підтримання мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших 

військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози 

національній безпеці України, Главою Держави 30.01.2015 видано Указ №40/2015 «Про 

додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 року». На 

виконання пункту 10 зазначеного Указу міжрайонною прокуратурою забезпечено 

чергування працівників прокуратури у Знам’янському ОМВК під час проведення заходів 

часткової мобілізації упродовж 17.02.15 - 15.03.15. 

За час проведення часткової мобілізації протягом 2015 року на території міста 

Знам’янка та Знам’янського району до лав Збройних Сил України призвано 239 осіб (під 

час четвертої хвилі мобілізації - 157 осіб, під час п’ятої хвилі - 82 особи). 

Протягом 2014 року до лав Збройних сил України було призвано 252 особи (під час 

першої хвилі мобілізації - 114 осіб, під час другої хвилі мобілізації - 6 осіб, під час третьої 

хвилі мобілізації - 132 особи). 

Допускаються випадки ухилення громадян від явки на виклик до військового 

комісаріату. 

Так, протягом 6 місяців 2015 року розпочато 11 кримінальних проваджень за 

статтею 336 КК України (Ухилення від призову під час мобілізації), за результатами 

досудового розслідування яких 6 кримінальних проваджень закрито, у 5 провадженнях 

досудове розслідування триває. 

Крім того, повідомляю, що з 1 липня 2015 року розпочав функціонувати 

Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(вул. Першотравнева, 18, м. Олександрія, Кіровоградська область), діяльність якого 

поширюється на території міста Знам’янка та Знам’янського району. 

Таким чином, жителі міста Знам’янки та Знам’янського району, які підпадають під 

категорію осіб визначених статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», мають право звернутися до Олександрійського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з метою отримання правової допомоги для 

захисту своїх порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що 

виникають із цивільних та адміністративних правовідносин. 

З метою отримання допомоги у кримінальному процесі жителі міста Знам’янка та 

Знам’янського району мають право звернутися до Кіровоградського обласного центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (вул. Преображенська, 2, м. 

Кіровоград). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	bookmark1

