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Виконуючи функції, покладені на органи прокуратури ст. 121 та п.9 

Перехідних положень Конституції України Броварською міжрайонною 
прокуратурою протягом 2010 року вживались практичні заходи щодо 
підвищення рівня прокурорського-слідчої діяльності, реального усунення 

порушень законів, поновлення прав та законних інтересів громадян та держави, 
притяmення винних осіб у порушенні законів до встановленої відповідальності, 

забезпечення відшкодування спричиненої шкоди. 

Стан законності у 2010 році на території м. Бровари та Броварського 
району свідчить, що криміногенна обстановка, незважаючи на вжиті заходи 
щодо профілактики вчинення злочинів упродовж 2010 рок (у порівнянні з 
аналогічним періодом 2009 року), залишається вкрай напруженою. На території 
м. Бровари та Броварського району спостерігаєrься тенденція до росту 
злочинності по окремим категоріям злочинів, зокрема збільшення кількості 

вчинених злочинів майнового характеру. 

Упродовж 2010 року Броварським МВ ГУ МВС України в Київській 
. області зареєстровано 1690 злочинів (за 2009 рік - 1230), з них 803 (563) тяжких 
та особливо тяжких, тобто більше на 42,6 %, середньої тяжкості 726 (475), 
більше на 52,8 %, невеликоітяжкості 161 (192), менше на-16,1 %. 

Спостерігаєrься також cyтrєвe зростання кількості вчинених злочинів 

проти власності. Збільшення кількості вчинених злочинів вказаної категорії 
пояснюється в основному трьома чинниками, а саме за рахунок внесення змін 

до законодавства щодо зниження суми матеріальної 111Коди, при заподіянні якої 
наc-ryпає кримінальна відповідальність; зростанням безробіття серед населення 
та порушення кримінальних справ за матеріалами, у яких раніше приймалось 
рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. 

Відмічаєrься також ріст злочинності серед неповнолітніх (48 у 2010 році 
та 27 у 2009 році); злочинів, вчинених групою осіб (48 У 2010 році та 40 у 2009 
році); У стані сп'яніння (42 у 2010 році та 41 у 2009 році), що є результатом 
неналежно організованої та проведеної Броварським МВ (з обслуговування 

м. Бровари та Броварського району) профілактики злочинності. 



Одночасно з цим, спостерігається тенденція до зменшення· кількості 
злочинів, які вчинені щодо осіб та інших, зокрема: 

- особливо тяжких (35 у 2010 році та 65 У 2009 році), розкрито 10; 
- навмисних вбивств (8 у 2010 році та 11 У 2009 році), розкрито 5; 
- спричинення 1ТУ зі смертельним наслідком (10 у 2010 році та 21 у 2009 

році), розкрито 5; 
- розбоїв (у 2010 році 7 та у 2009 році 12), розкрито 7; . 
- зrвaлтyвaнь (у 201 О році О ~ У 2009 році 1; 
- заволодіння транспортом (у 2010 році 35 та у 2009 році - 45), розкрито 9; 
- крадіжки державного майна (у 201 О році 17 та у 2009 році 46), розкрито 

5; 
- хуліганство (у 2010 році 15 та у2009 році 25), розкрито 1 О; 
Спостерігається також незначне зменшення кількості зареєстрованих 

злочинів, вчинених у громадських місцях (121 у 20010 році та 130 у 2009 році) 
та злочинів, вчинених на побутовому фунті ( 12 У 201 О році та 20 У 2009 році). 

Упродовж 2010 року Броварською міжрайонною прокуратурою проведено 
2 координаційні наради керівників правоохоронних органів з наведених питань. 
Позитивних зрушень щодо зменшення росту злочинів не відБУ.лось, показники. 

розкрИ1ТЯ злочинів Броварським МБ (з обслуговування м. Бровари та 
Броварського району) значно нижче середньо-обласного. Причиною цього є 

неналежний рівень проведення роботи оперативними службами по розкрИ1ТЮ 

злочинів, У т.ч. ТЯЖКИХ, серед яких грабежі та крадіжки. 
Слід відмітити, що в цілому на території регіоНу не спостерігаєгься 

тенденція до росту злочинів у сфері обіry наркотичних засобів, хоча встановЛені 
cyтrєвi прорахунки у роботі міськвідділу міліції з цього приводу. 

Так, незважаючи, що злочини вказаної категорії все ще вчиняються, 
Броварським МБ недостатньо ефективно проводиться робота по встановленню 

осіб, які збувають' наркотичні засоби. Переважна більшість порушених у 
поточному році кримінальних справ за фактами незаконного придбання та 

зберілщня 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. Мали місце· випадки, коли наркотичні засоби. 

купувались на території інших регіонів, зокрема м. Київ та Чернігівській 
області. 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, що вказує на неефективність 

роботи міськвідділу міліції на даному напрямку. 

Зважаючн на це, Броварською міжрайонною прокуратурою до винних 
працівників міськвідділу застосовувались заходи прокурорського рearyвання. 

Броварською міжрайонною прокуратурою все ще виявляються факти 

укрИ1ТЯ працівниками міськвідділу злочинів від обліку, порушення закону при 
прийомі, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про викрадення майна, 
незаконного обіry наркотиків, мають місце випадки прийнятrя незаконних 

процесуальних рішень, у т.ч. про відмову у порушеині кримінальних справ. 
Таких в~падків значно менше, якщо порівнювати з аналогічним періодом 
минул~го року, однак вони ще мають місце. 



Так, упродовж 2010 року У порядку ст. 100 кпк України прокуратурою 
скасовано із одночасним порушенням 28 незаконних постанов про відмову у 
порушенні кримінальної справи. 

За результатами перевірки законності прийнятих працівниками 
міськвідділу процесуальних рішень про відмову у порушенні кримінальних 
справ за заявами і повідомленнями про вчинення злочинів скасовано 627 таких 
рішень (5,4% від кількості зареєстрованих заяв і повідомлень). 

Проведеними прокурорськими перевірками виявлялись випадки 

порушення слідчими міськвідділу вимог законодавства при провадженні 
досудового слідства у кримінальних справах, у Т.ч. щодо крадіжок, грабежів, у 

зв'язку з чим до винних осіб вживались заходи прокурорського реaryвання. 
Упродовж 2010 року слідчими СВ Броварського МБ закінчено досудове 

слідство у 423 кримінальних справах. Одночасно з ЦИМ, аналізом стану 
досудового слідства встановлено значну кількість випадків неналежної 
організації та проведення його. Все ще мають місце факти прийняття слідчими 

без повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи 
незаконних рішень про зупинення досудового слідства. 

Броварською міжрайонною прокуратурою також приділяється значна 

увага питанню законності прийнятгя Броварським МБ рішень про порушення 
кримінальних справ та їх закриття. 

Так, упродовж 2010 року скасовано 9 постанов про порушення 

кримінальних. справ (2009 рік - 1), 13 постанов про закриття кримінальних 
справ (2009 рік - 24). 

За результатами проведених перевірок за фактами порушень вимог 
законодавства працівниками Броварського МБ внесено 84 документи 

прокурорського рearyвання, 25 працівників притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності. 

Стосовно слідства відділу податкової міліції Броварської об'єднаної 
Державної податкової інспекції слід відмітнти, що у закінчених розслідування 
кримінальних справах встановлено заподіяні злочинами збитки на суму 6 млн. 
536 ТИС.грн. З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови 
на суму 6 млн. 536 тис.грн. 

Броварською міжрайонною прокуратурою у 2010 році закінчено слідство 
у 35 кримінальних справах, у яких злочинами завдані збитки на суму 2582 тис. 
грн. під час досудового слідства у вказаних кримінальних справах вживались. 

заходи до відшкодування завданих злочинами збитків, за результатами чого 

відшкодовано 670 тис. грн., пред'явлено позовів на 230 тис. грн. (у 2009 році 
встановлено збитків на суму 2859 тис. грн., відшкодовано - 428 тис. грн., 
пред'явлено позовів на 1293 тис. грн.) 

З метою захисту прав і свобод громадян та інтересів держави Броварським 

міжрайонним прокурором у 2010 році порушено 31 кримінальну справу (проти 
26 у 2009 році), 23 кримінальні справи направлено до суду, внесено 352 
документи реaryвання. За втручанням прокурора відшкодовано понад 10 млн. 
грн., з яких до бюджету 3,5 млн. грн., що складає 35 %, до відповідальності 
притягнуто 174 посадових осіб, з них 22 - контролюючих органів. 

У сфері оплати праці міжрайпрокуратурою порушено 15 кримінальних 
справ, внесено 27 документів реaryвання, за якими відшкодовано 4,6 млн. грн., 
до відповідальності притягнуто 1 посадову особу контролюючого органу. 

За результатами вжиття упродовж 2010 року заходів прокурорського 
реaryвання щодо порушення вимог законів про оподаткування внесено 11 



документів прокурорського реагування, за якими відшкодовано понад І млн. 
грн., до відповідальності притягнуто З посадові особи податкової інспекції. 

Приділялась увага нагляду за додержанням вимог законодавства про 

бюджетну систему (порушено 5 кримінальних справ, до відповідальності 

притягнуто 4 посадові особи). 
У 2010 році прокуратурою порушено І кримінальну справу у сфері 

охорони водних ресурсів. Розглянуто із вжиттям заходів 6 приписів і подань (2 -
про охорону водних ресурсів, 2 - атмосферноro повітря, І - про тваринний світ, 

1 - про відходи), задоволено 1 протест У сфері охорони надр. За документами 
прокурорськоro реагування до відповідальності притягнуто ЗІ посадову особу. 

Упродовж 2010 року проводилась певна робота щодо нагляду за 
додержанням законів у сфері земельних ресурсів, за результатами із вжиттям 
заходів прокурорського реагування розглянуто І О приписів та подань, 
задоволено 75 протестів. У 2010 році за актами прокурорськоro реагування 
відшкодовано коштів на суму 880 тис. грн. 

Крім того, у 2010 році пред'явлено позовів на суму 70 848 тис. грн., 
судами задоволено 9 позовів на загальну суму 8З ЗЗ2 тис. грн., реально 
виконано судових рішень на суму 8З ЗЗ2 тис. грн. 

Актуальними залишаються питання захисту прав і свобод неповнолітніх. 

У 2010 році прокуратурою порушено 2 кримінальні справи, які з 
обвинувальним висновком направлено до суду. За результатами прокурорських 

перевірок внесено 46 приписів та подань, принесено З протести, поновлено 
права І5З неповнолітніх. За докумеитами прокурорськоro реагування 

відшкодовано І О тис. грн. та притягнуто 2З особи до відповідальності. 
Броварською міжрайонною прокуратурою з метою встановлення причин 

зростання злочинності серед неповнолітніх та вжиття заходів до викорінення 
вказаноro явища проведено перевірки у відділі кримінальної мілі!-Жії у справах 
дітей Броварськоro МВ ГУ МВС України у Київській області. За результатами 
перевірок встановлено, що у порушення вимог ст.СТ. 1, 5 Закону України «Про 
органи і служби У справах дітей та спеціальні установи для дітей», п.п. 3, 4 
Положення про кримінальну міліцію у справах дітей, Інструкції з організації 
роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії дитячій злочинності, 

відділ кримінальної міліції у справах дітей Броварського МБ не проводить 

належним чином роботу щодо запобігання правопорушенням дітей, не вживає 
профілактичних заходів щодо попередження вчинення дітьми злочинів, 

своєчасно не виявляє неповнолітніх, які вчиняють злочини. 

На усунення виявлених порушень вимог законодавства щодо 

попередження злочинності серед неповнолітніх у діяльності кримінальної 
міліції у справах дітей у 2010 році Броварською міжрайонною прокуратурою 
внесено 2 подання начальннку Броварськоro МБ (з обслуговування ~. Бровари 
та Броварського району) ГУ мвс України у Київській області, за результатами 
розгляду яких З посадові особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

Упродовж 2010 року прокурором, за результатами проведених 

прокурорських перевірок з питань додержання адміністративного законодавства 
внесено ІЗ приписів та подань, прннесено 20 протестів та притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності ЗЗ особи. 

Ефективними були перевірки законодавства про боротьбу з корупцією, за 
результатами яких складено З протоколи про вчинення правопорушень, 

пов'язаних з корупцією. Правопорушників притягнуто до адміністративної 

відповідальності. 



За результатами підтримання державного обвинувачення у суді за участю 
працівників Броварської міжрайонної прокуратури постановлено 354 вироків 
щодо осіб, які вчинили злочини. За результатами перевірки законності 
постановлених судом вироків 16 з них скасовані за апеляціями прокурора. 

у 2010 році Броварським міжрайонним прокурором значно покращено 
організацію роботи з питань представництва. 

Так, за вказаний період пред'явлено позовів на суму, більшу в 3,8 разів, у 
порівнянні із минулим роком. 

Прокурором заявлено позовів на суму більше ніж 72 млн. грн. (у 2009 році 
- 18,8 млн. грн.), що є кращим результатом у області. 

Збільшилась майже у 14 разів сума задоволених позовів (із 6 млн. грн. до 
84,1 млн. грн.). 

За результатами роботи на вказаному напрямку прокурором заявлено 3 
позови в інтересах громадян - пайовиків про повернення їм земельної ділянки 

площею 350 га вартістю понад 70 млн. грн. За результатами судового розгляду 
позовів поновлено права 1407 громадян - членів КСП. 

Упродовж 2010 року сума за рішеннями судів, що набрали законної сили 
складає 84198 тис. грн., реально виконано на суму 83512 тис. грн. 
В цілому криміногенна обстановка в регіоні вкрай напружена і потребує 
адекватних дій з боку правоохоронних органів та владних структур. 

Броварський міжрайонний прокурор 

Державннй радник юстиції 1 класу М.Гарннк 
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