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Виконуючи функції, покладені на органи прокуратури ст. 121 та П.9 
Перехідних положень Конституції України, Броварською міжрайонною 

прокуратурою у 2011 році вживались практичні заходи щодо підвищення 
рівня прокурорського-слідчої діяльності, реального усунення порушень 
законів, поновлення прав та законних інтересів громадян та держави, 
притягнення винних осіб у порушенні законів до встановленої 

відповідальності, забезпечення відшкодування спричиненої шкоди. 

В Конституції України найвищою соціальною цінністю визнаються 

людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека (ст.3). 

Утвердження законності і забезпечення прав і свобод людини є головним 

пріоритетом в діяльності Броварської міжрайонної прокуратури. 

Слід зазначити, що на протязі 2011 року прокуратура працювала в 
умовах зміни кадрів, в тому числі і керівництва та її реформування у 
відповідності із основними засадами діяльності визначенимИ Генеральним 

прокурором України. 

Забезпечення законності не відбувається стихійно. Воно вимагає 

цілеспрямованого впливу на поводження (діяльність) суб'єктів суспільних 
відносин, тобто є управлінським процесом та вимагає скоординованих 

заходів. 

На виконання вимог CT.lO Закону України «Про прокуратур)'», з 

метою координації діяльності щ) боротьбі із злочинністю, у 2011 році 
проведено 4 координаційні наради керівників правоохоронних органів та 9 
міжвідомчих наради за участю органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних та контролюючих органів щодо стану законності та 
правопорядку в регіоні. 

Разом з тим слід зазначити, що на території Броварського регіону 
криміногенна обстановка, незважаючи на вжиті заходи щодо профілактики 
вчинення злочинів, залишається вкрай напруженою. 
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У 2011 році Броварським МБ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) - надалі міськвідділ міліції, зареєстровано 12004 заяви 
та повідомлення про злочини (2010 рік - 11670). Аналіз свідчить, що рівень 
злочинності у Броварському регіоні в цілому зменшився з 1690 до 1632 по 
загальній - зменшення склало 3,4 відсотка, а по суті це майже на одному 
рівні ( по області ріст склав 5,7 %), в тому числі 977 злочинів по місту 
Бровари та з 766 до 740 по тяжким злочинам, або на 3,4 % (по області ріст 
10,4%), в тому числі 419 по місту Бровари. В той же час відбувся значний 
ріст особливо тяжких злочинів з 37 до 54, на 45,9 %, а по області ріст склав 
на 3,4%. Слід зазначити, що по місту відбулося зменшення цих злочинів із 21 
до 19. 

Привертає увагу той факт, що розкриття злочинів складає лише 51, 
3%, тобто кожний другий злочин не розкривається, в той час коли по державі 
кожний 3. 

Спостерігається суттєве зростання кількості вчинених злочинів проти 
державної власності ( з 17 до 42, або майже в 2,5 рази). Причому левову 
частку цьому дало місто 27 злочинів. 

Зростання злочинності відбулось також і по таким видам злочинів, як: 
зrвалтування ( на 6 злочинів - місто 4), з яких розкрито 5; дорожньо

транспортні пригоди зі смертельними наслідками - з 5 до 26 ( місто - 4) , з 
яких розкрито всього 8, кожний 4 не розкривається; злочини, пов'язані з 

незаконним обігом наркотиків - з 147 до 184 ( місто 150) , з яких розкрито 
168; майже вдвічі збільшилась кількість злочинів, вчинених групою осіб - з 

48 до 76. 
Проведені прокуратурою в порядку нагляду перевірки свідчать про 

невиконання в повній мірі працівниками міліції функцій покладених 

законодавством України та неналежну організацію їх роботи щодо розкриття 
злочинів минулих років. Про це свідчать статистичні дані. За 2011 рік 
розкрито лише 52 злочини, з яких: 1 вбивство, 1 - тяжкі тілесні ушкодження, 

20 - крадіжок, 11 - дорожньо-транспортних пригод, 2 - хуліганства, 5 -
наркозлочини, 5 - по лінії боротьби з економічними злочинами. На даний час 
залишається нерозкритими 6738 злочинів минулих років,по області 55540, 
тобто більше ніж кожний 8 нерозкритий злочин минулих років Броварський. 
Із загальної кількості залишаються нерозкритими 21 вбивство, 20 тяжких 
тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, 54 тяжких тілесних 
ушкоджень, 102 дорожньо-транспортних пригоди зі смертельними 

наслідками, 47 розбоїв (за 2011 рік жодного розбою минулих років не 
розкрито), 582 грабежу, 4756 крадіжок, 305 незаконних заволодінь 
транспортними засобами, 72 хуліганства, 9 зrвалтувань, 69 наркозлочини, 
158 шахрайств (жодного не розкрито минулих років). 

Не викоренені випадки приховування злочинів працівниками міліції 
від обліку. За минулий рік виявлеIJО 13 таких випадків. Причому мають місце 
факти укриття тяжких злочинів. 

Ще в червні позаминулого року працівники міліції виявили на вулиці 
Кутузова у м. Бровари на території радіостанції труп невстановленої особи. 
Прийняття рішення в порядку ст. 97 кпк України тривалий час зволікалося. 
І тільки після втручання прокуратури було встановлено, що смерть 

невстановленої особи віком 30-40 років наступила від перелому кісток 
зведення черепа. Порушена кримінальна справа. Із-за тяганини тяжкий 



Незважаючи на те, що кількість вчинення злочинів неповнолітніми 
зменшилася в порівняні рівні з позаминулим роком з 48 до 36, недостатньою 
залишається робота щодо профілактики цієї категорії злочинності з боку 

міськвідділу міліції, органів місцевого самоврядування та відповідних служб. 
Основними чинниками зростання злочинності є неналежна організація 

роботи щодо профілактики злочинності, як з боку міськвідділу міліції, так і 
органів місцевого самоврядування та відповідних служб. Як показує 
практика, у більшості випадків ні працівниками міліції, ні органами 

місцевого самоврядування, ні відповідними соціальними службами на стадії 

попередження вчинення злочинів вказаної категорії належним чином 

відповідна робота не проводиться, або проводиться на неналежному рівні. 
Подекуди неблагонадійні багатодітні сім'ї залишаються наодинці зі своїми 

проблемами поза увагою органів влади та місцевого самоврядування. До часу 

вчинення злочину неповнолітнім відповідні контролюючі органи не 
володіють інформацією навіть про умови його життя, хоча за умови належної 
організації роботи мали б вжити заходів щодо профілактики вчиненню 
злочину. 

Ледве не повсякденним фоном життя серед молоді стало скоєння 
правопорушень і навряд будь-кого можуть здивувати повідомлення про 

малолітніх вбивць, наркоманів чи алкоголіків. 80 відсотків учнів шкіл 
сьогодні знають що таке героїн, амфетамін, метадон, марихуана. 

Нині кожний п'ятий учень 5-го класу, кожний четвертий 

восьмикласник і кожний другий учень 11 класу схильні до вживання 
алкоголю. Поширення набула дитяча проституція. Про пасивність органів 

місцевого самоврядування та міліції щодо виявлення суб' єктів які продають 
спиртні напої неповнолітнім свідчить сумна статистика. За минулий рік на 41 
підлітка складено протоколи за розпивання спиртних напоїв у громадських 

місцях або ж за появу в них в п'яному вигляді. В той же час за порушення 

правил торгівлі спиртними напоями лише 12, тобто третина. 
Аналогічні недоліки у роботі органів місцевого самоврядування та 

органів влади знаходять своє відображення у сумній статистиці значної 
кількості вчинення злочинів особами у стані сп'яніння - 41 злочин. 

Потребує також покращення стан розшуку безвісно зниклих громадян 

та осіб, які переховуються від слідства та суду, адже на даний час на обліку 
перебувають 30 безвісно зниклих осіб (встановлено місце знаходження лише 
10), а осіб, що підозрюються у вчиненні злочинів встановлено 37 із 112. Не 
розшуканими є 75 злочинців. 

Гостро стоїть проблема зниклих безвісти дітей. Зникнення дитини 
саме по собі - катастрофа не тільки для батьків, але і для суспільства. 

Здебільшого маленькі українці губляться з власної волі. Причини 
втечі дітей із дому різні. Це може бути конфлікт із батьками, вчителями, 

однокласниками, розлучення батьІ\ЇВ, Їхня гіперопіка чи байдужість, пошук 
сенсу життя, поява в родині молодшої дитини тощо - причини суто 

індивідуальні і їх безліч. Ризикований вік починається з 13 років. На пошук 
таких дітей витрачається немало часу та засобів, водволікаються працівники 
міліції від основних функцій. Тут своє слово повинні сказати психологи, але 
на превеликий жаль їх не має в дитячих садках та школах, а там де вони є Їх 
роль в цьому напрямку не відчувається. Про дані порушення закону 
прокуратура реагувала, але вони усуваються досить повільно. 



Однією з проблем регіону є також ріст злочинності у сфері обігу 

наркотичних засобів. За 2011 рік кількість порушених кримінальних справ 
вказаної категорії зросла з 147 до 184, на обліку перебуває 193 особи з 
діагнозом наркоманія, 68 - за епізодичне вживання наркотичних засобів, 2 -
токсикоманів. Реально ж це 1 О - 15 разів більше. 

З кожним роком кількість наркозалежних осіб, у т.ч. неповнолітніх, 

зростає. Однією з чисельних причин цього є незадовільна робота 
правоохоронних органів по встановленню осіб, які збувають серед населення 
наркотичні засоби. Переважна більшість порушених у поточному році 

кримінальних справ за фактами незаконного придбання та зберігання 

наркотичних засобів (ст. 309 кк України) є наслідком виявлення наркотиків 
у осіб, які Їх незаконно придбали шляхом підбирання пакетів із канабісом, 

шприців із ацетильованим опієм у громадських місцях, вулицях, парках, 

під'їздах будинків. Проте жодних реальних заходів щодо встановлення осіб, 
які залишили вказані наркотичні засоби не вживалось. Кількість випадків 
виявлення мешканцями міста та району наркотичних засобів у громадських 

місцях продовжує зростати. Вказане свідчить про те, що особи, які збувають 

наркотики, продовжують свої злочинні дії і далі. Мають місце випадки, коли 

наркотичні засоби громадянами купуються на території інших регіонів, 

зокрема м. Київ та Чернігівській області. Все це у сукупності вказує на 

неефективність роботи міськвідділу міліції на даному напрямку. 
За останні п'ять років на Броварщині, як у в Україні, спостерігається 

небачене зростання наркомаН11. Сьогодні наркозалежність поступово 

"молодшає", середній вік людей, які вживають наркотики, стабільно 

знижується. Недивно, якщо скоро ми дізнаємося, що більше 10% школярів, 
пробували героїн. Рівень споживання марихуани швидше за все 

стабілізується (далі рости вже нікуди). Недорогі і неякісні наркотики 

освоюватимуть ринки спальних районів міст, в сільських кафе, різного роду 

шашличних, де молоді просто нікуди себе подіти в таких умовах. 

97% наркоманів вперше спробували наркотики у віці з 12 до 19 років; 
Працівники МІЛЩ11, які наділені відповідними владними 

повноваження, у т.ч. щодо розкриття злочинів, зобов'язані забезпечувати 
правопорядок, захист прав і свобод громадян та держави. Однак, нажаль 

Броварською міжрайонною прокуратурою все ще виявляються факти укриття 
злочинів від обліку, порушення пріщівниками міліції Закону, у т.ч. при 
прийомі, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про викрадення 

майна, незаконного обігу наркотиків. Мають місце випадки прийняття 

незаконних процесуальних рішень, у т.ч. про відмову у порушенні 

кримінальних справ. Таких випадків значно більше, якщо порівнювати з 

аналогічним періодом минулого року, і вони впливають на стан законності в 

регіоні. 
Так, Броварською міжрайонною прокуратурою у 2011 році скасовано 

615 необгрунтованих постанов міськвідділу міліції про відмову у порушенні 
кримінальної справи (2010-558), з яких у 13 випадках з одночасним 

порушенням кримінальних справ, 5 із них направлено до суду. 
На низькому рівні також залишається якість досудового слідства у 

кримінальних справах, які розслідуються СВ Броварського МБ та 
направляються у порядку ст. 225 КПК України до Броварської міжрайонної 
прокуратури. 



Так, у 2011 році СВ Броварського МБ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) прийнято до провадження 1265 кримінальних справ, з 
яких закінчено досудове слідство у 480 (442 з обвинувальним висновком). 

Зважаючи на неповноту досудового слідства, упродовж року 
Броварською міжрайонною прокуратурою для проведення додаткового 
розслідування дО СВ Броварського МБ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) направлено всього ЗО кримінальних справ, а судом-
16. Загалом майже кожна 1 О справа повертається органам слідства для 
додаткового розслідування. 

Збільшилась кількість скасуваних необгрунтованих постанов про 
порушення кримінальних справ - з З у 201 О році, до 9 у 2011 році. 

Одночасно потребує покращення стан слідства у кримінальних 
справах, по яких не встановлено особу, яка вчинила злочин. Продовжує мати 
місце негативна практика зупинення слідства у вказаній категорії справ без 
повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин та 
проведення всіх необхідних слідчих дій. За минулий рік скасовано З25 
постанов про зупинення досудового слідства та дізнання. 

у зв'язку з допущеними порушеннями вимог кримінально
процесуального законодавства Броварською міжрайонною прокуратурою 
упродовж 2011 року притягнуто до дисциплінарної відповідальності З2 
працівника міліції, з яких 15 слідчих. 

Занепокоєння викликає також стан організації роботи у слідчому 
відділі податкової міліції Броварської ОЩП, три слідчих якого, упродовж 2011 року спромоглися закінчити досудове слідство лише у 5 кримінальних 
справах і ті з порушенням строків слідства. Не відчувається щоб органи 
податкової міліції та їх слідчі спрямовували свою роботу на досягнення перш 
за все економічного ефекту для держави. 

Виходячи із конституційних повноважень, прокуратурою постійно 
вживаються заходи до посилення впливу прокурорських працівників на стан 
законності у кримінальному судочинстві. При цьому їхні зусилля спрямовані 
на те, щоб результати судового розгляду справи забезпечили правопорядок у 
регіоні, невідворотність покарання за вчинення злочинів, відновленню 
порушених прав та законних інтересів громадян. Державне обвинувачення 
підтримано з постановленням вироків у 256 справах, у т.ч. по 10 справах про 
злочини, вчинені неповноЛІТНІМИ. По 161 справі прийнято участь 
прокурорами з питань, пов'язаних з виконанням вироків. Значно 
активізовано реагування прокурорів на незаконні судові рішення. 

За минулий рік задоволено 45 апеляцій прокурорів та скасовано вироки, 
у т.ч. З - за м'якістю покарання, 2 - за неправильністю кваліфікації дій 
підсудних, 2 - на виправдальні вироки. 

Водночас залишаються гострими проблеми, що перешкоджають 
забезпеченню правосуддя в регіоні, своєчасному та реальному поновленню 
порушених прав людини, усуненню причин та умов вчинення злочинів. 

Немаловажним є те, що з грудня 2009 року відсутній голова 
Броварського міськрайонного суду. Заорганізованість та упередженість суддів 
іноді приводить до тяганини при справ, зайвому відволіканню 
правоохоронних органів від своїх безпосередніх обов'язків. 

Броварською міжрайонною прокуратурою направлено подання про 
взяття під варту Дасика І.Ф. який скоїв крадіжку майна. Підстави для взяття його під варту були, так як він не ман rт()~тійн()г() мі('тта "n ... ~yжnnTTTT~ : •• :-



ухилитися від слідства та суду. 19.11.10 суддя Шинкар А.О. відмовив у 
взятті під варту Дасика І.Ф. і обрав йому міру запобіжного заходу підписка 
про не виїзд. ЗО.ll.l О справа направлена до суду для розгляду по суті. Дасик 
І.Ф. втік з міста Бровари та ухилився від явки в суд. Тривалий час справа не 
находила свого законного вирішення із за неявки підсудного і майже через 
рік 2З.09.11 суддя Пошкурлат О. М. своєю постановою повернув справу для 
проведення додаткового розслідування, мотивуючи це рішення тим, що 
допущена неповнота слідства, оскільки не встановлено місце перебування 
підсудного. Апеляційний суд оставив дане рішення судді в силі, відхиливши 
апеляцію прокурора. 

Прокуратура вживала заходи з активізації правозахисної діяльності 

щодо забезпечення прав і свобод громадян та інтересів держави. Особлива 

увага приділялась пріоритетним напрямкам щодо захисту конституційних 

прав громадян на працю - порушено 5 кримінальних справ (5 скеровано до 
суду), внесено 47 документи реагування, 52 особи притягнуті до різного роду 
відповідальності, відшкодовано майже 10 млн. грн.); У сфері соціального 

захисту населення внесено 4З документів реагування, більше 4 млн. грн. 

відшкодовано; у сфері охорони прав неповнолітніх - внесено З2 документів 
реагування, 16 осіб притягнуто до відповідальності. Вжиті заходи дали певні 
результати, але вкрай напруженим є питання поновлення законних прав 

мешканців регіону на отримання заробітної плати. 

Не може не турбувати прокуратуру спо глядацька позиція 

контролюючих органів, низька продуктивність їх роботи (об'єднана 
податкова інспекція, КРУ, управління пенсійного фонду, праці та 
соціального захисту, екологічної інспекціі). чи не тому прокуратурою 
внесено 46 документів реагування на Їх адресу та 42 особи притягнуто до 
різного роду відповідальності, порушено кримінальні справи. 

Не менш важливим є усунення порушень у сфері охорони 

навколишнього природного середовища (внесено 2З документи реагування, 

42 посадові осби притягнуто до відповідальності) та про земельні 

правовідносини (внесено майже 166 документів реагування і 16 осіб 

притягнуто до відповідальності, порушено З кримінальні справи, заявлено ЗО 

позовів на суму понад 157 млн. грн.). Зросла майже в два з половиною рази 

сума заявлених прокуратурою позовів до судів, за ними добровільно 
відшкодовано та реально стягнуто бі-!lьше 22 млн. гривень. У комунальну та 
державну власність повернуто та попереджено незаконне відчуження більше 

80 гектарів землі. 
За актами реагування прокуратури громадянам відшкодовано 8 млн. 

659 тисяч гривень заборгованої заробітної плати, майже I,З млн. гривень 

відшкодовано у сфері економічних відносин. Завдяки сумісним діям органів 

влади, прокуратури та контролюючим органам намітилася тенденція до 

скорочення боргів з оплати праці, внесків до Пенсійного фонду. 
Однією з проблем, яка існує на території Броварського регіону, є 

зайняття суб'єктами господарювання забороненими видами діяльності, 

зокрема гральним бізнесом. 
Слід відмітити пасивність правоохоронних органів міста щодо 

проведення перевірок дотримання вимог Закону України «Про заборону 
грального бізнесу в Україні», виявлення об'єктів, які надають вказані 
послуги. На превеликий жаль правоохоронними органами, наділеними 
повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукових заходів не 



Аналізом встановлено, що у переважній більшості заклади, які 

надавали послуги у сфері грального бізнесу, виявлялись за ініціативи та 
безпосередньо Броварським міським головою, Броварською міжрайонною 
прокуратурою. Броварська ОДПІ та правоохоронні органи фактично 

самоусунулись від виконання покладених на них обов'язків щодо виконання 

Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким на них 
покладено основну функцію виявлення осіб, які займаються незаконним 
видом діяльності та притягнення їх до відповідальності. Загалом за рік 

перевірено більше 50 об'єктів що надавали населенню можливість доступу 
до азартних ігор на гральних автоматах, вилучено майже 300 одиниць 

гральної техніки. Порушено ряд кримінальних справ. 

Проведено значний обсяг роботи щодо удосконалення діяльності 

прокуратури по розгляду звернень громадян та Їх особистого прийому у 

відповідності до вказівок Генерального прокурора України. Із 602 громадян, 
що побували на прийомі - 511 прийнято особисто прокурором. Аналіз 

звернень громадян свідчить, що на місцях сільські та селищні голови не 

приділяють належної уваги цьому питанню. Не рідко до громадян 
проявляється черствість, байдужість, лицемірство. ПИтання, які можливо 

вирішити на Їх рівні, громадяни частіше вимушені займатися їх вирішенням в 

районі. 
В цілому криміногенна обстановка в регіоні вкрай напружена і 

потребує адекватних дій з боку правоохоронних органів та владних структур. 

Вважаю за необхідним розглянути дане питання на засіданні сесії 
міської Ради із запрошенням структурних підрозділів та служб виконкому та 
Ради, правоохоронних та контролюючих органів, засоби масової інформації. 

з повагою 

Броварський міжрайонний прокурор ~ ~ .-/ . 
Державний радник юстиції 1 класу ( {/ ~ 
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