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про стан протидії злочинності та ефективності захисту осіб від 

злочинних посягань па території Кременчуцького району 

за І півріччя 2021 року 

05 серпня  2021 року м. Кременчук 

Відповідно до ст.6 Закону України «Про прокуратуру» інформую про 

результати діяльності Кременчуцької місцевої прокуратури шляхом надання 

узагальнених статистичних та аналітичних даних. 

З метою протидії та попередження злочинності упродовж І півріччя 2021 

року проведено 3 спільні наради з керівниками правоохоронних органів та 

контролюючих органів, утворено 9 міжвідомчих груп з питань протидії окремим 

видам злочинів, проведено 1 навчально-практичний захід. 

Завдяки вжитим координаційним заходам та принциповості 

процесуальних керівників окружною прокуратурою спільно з органами поліції 

порівняно з аналогічним періодом минулого року вдалося знизити рівень 

злочинності на 23,5% (по області -24,9%), у тому числі на 27,4% - тяжких 

кримінальних правопорушень (по області -14%). Разом з тим, спостерігається 

негативна тенденція збільшення кількості особливо тяжких кримінальних 

правопорушень (6 проти 2 минулого року). 

Зокрема, має місце збільшення кількості кримінальних правопорушень 

проти життя та здоров’я особи на 8,9% (з 56 до 61), вчинено 1 умисне вбивство. 

          Однак на 100% знижено факти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень - 0 

проти 5 минулого року (по області -17,1%). 

Спостерігається зниження кількості злочинів проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина (з 9 до 5, що становить - 

44,4%). 

На 28,9% знизилася кількість кримінальних правопорушень проти 

власності (по області -32%), у тому числі крадіжок на 30,2% (по області - 30,4%), 

на рівні з минулим роком лишилась кількість грабежів та розбійних нападів (по 

1). 

Значно зменшилась (-75%) кількість викритих фактів привласнень, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем - з 8 до 2. 

На 100% (з 2 до 0) зменшилася кількість незаконних заволодінь 

транспортними засобами (по області - 42,3%). 

На 50 % зменшилась кількість вчинених кримінальних правопорушень у 

сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів (при -17% по області). 

Прокурорами окружної прокуратури у поточному році здійснювалося 

процесуальне керівництво у майже 2 тисячах кримінальних проваджень за 

фактами злочинів та кримінальних проступків, вчинених на території 

Кременчуцького району. З метою забезпечення ефективного досудового 



розслідування процесуальними керівниками надано слідчим 152 вказівки, 

скасовано 46 незаконних рішень про закриття кримінальних проваджень. 

Поставлено на облік 6 прихованих працівниками поліції кримінальних 

правопорушень. 

Загалом протягом І півріччя 2021 року прокурорами окружної 

прокуратури передано до суду 114 обвинувальних актів у кримінальних 

провадженнях, що розслідувалися органами поліції. Забезпечено прийняття 

остаточних процесуальних рішень у 263 кримінальних провадженнях. 

На пріоритетних напрямах окружною прокуратурою у І півріччі 2021 року 

до суду скеровано 4 обвинувальних акти за фактами вчинення кримінальних 

правопорушень у бюджетній сфері, 2 - про корупційні правопорушення, 5 - проти 

довкілля. 

Зокрема, завершено досудове розслідування відносно начальника відділу 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації 

за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне 

ставлення до них. 

Також скеровано до суду обвинувальні акти стосовно службових осіб, 

уповноважених на здійснення технічного та авторського нагляду за фактом 

вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки - матеріальні 

збитки бюджету. 

У закінчених кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування 1 

млн. 142 тис. грн. збитків, завданих кримінальними правопорушеннями. Для 

забезпечення відшкодування збитків, заподіяних інтересам держави та 

територіальних громад вчиненням кримінальних правопорушень, прокурорами 

окружної прокуратури пред’явлено позови на суму більше 283 тис. грн. 

За результатами вжиття заходів представницького характеру окружною 

прокуратурою забезпечено пред’явлення ряду позовних заяв на захист інтересів 

держави та територіальних громад. 

Так, пред’явлено позов на суму 400 тис.грн. у сфері охорони 

навколишнього природного середовища - про відшкодування шкоди, заподіяної 

незаконним порубом лісу на території однієї з ОТГ Кременчуцького району. 

Також пред’явлено 2 позови щодо повернення у комунальну власність двох 

земельних ділянок загальною площею 32 га. 

Заслуговують уваги позитивні результати роботи щодо реального 

виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів. Так, у сфері 

земельних відносин у 2021 році виконано 4 рішення на 24,05 млн. грн., що 

складає 85,77 % загальної суми, що підлягала виконанню. Повернуто земель 

загальною площею 86 га, з яких 46 га - на території Піщанської ОТГ. 

 

 


