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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про стан законності у Львівській області за І півріччя 2013 року 

(відповідно до статті 2 Закону України «Про прокуратуру») 

 

 

Прокуратурою Львівської області в межах повноважень, визначених 

статтею 121 Конституції України та статтею 9 Перехідних положень, упродовж 

І півріччя 2013 року вживались організаційні та практичні заходи щодо 

підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності, реального усунення 

порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, 

притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, 

забезпечення відшкодування завданої шкоди. 

Основні зусилля зосереджено на питаннях забезпечення подальшого 

практичного впровадження положень нового Кримінального процесуального 

кодексу України, змін до Закону України «Про прокуратуру» та іншого 

законодавства, що визначає основні засади діяльності органів прокуратури. 

Зокрема 19 лютого 2013 року на координаційній нараді керівників 

правоохоронних органів області розглянуто стан протидії злочинності та 

корупції в регіоні в умовах реформованого кримінального процесуального 

законодавства. 

На виконання вимог статті 10 Закону України «Про прокуратуру» 

прокурором області та його заступниками з метою вжиття узгоджених заходів, 

спрямованих на зміцнення законності, проведено 6 міжвідомчих нарад 

керівників правоохоронних органів, органів державної влади та контролю. 

На них обговорено важливі для регіону питання: стан захисту 

конституційних прав громадян на оплату праці та повноти сплати страхових та 

єдиного внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 

Пенсійного фонду України; стан додержання законодавства про безпеку 

дорожнього руху; додержання вимог Закону України «Про попереднє 

ув’язнення» та кримінально-виконавчого законодавства щодо забезпечення 

режимних вимог та протидії корупції у Львівському слідчому ізоляторі та 

установах виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби 

України у Львівській області; стан законності на державному кордоні та 

ефективність роботи правоохоронних органів щодо протидії контрабанді та 

незаконній міграції; стан додержання органами внутрішніх справ вимог 

законодавства щодо розкриття та досудового розслідування кримінальних 

правопорушень за фактами умисного знищення або пошкодження чужого 

майна, що вчинене шляхом підпалу; стан додержання законності при виконанні 

рішень судів за позовами прокурора в інтересах держави. 
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Найбільш важливі питання, пов’язані з організацією роботи та 

управління, додержанням законодавства на пріоритетних напрямах нагляду, 

досудового слідства також були предметом розгляду на колегії прокуратури 

області. 

Упродовж цього року під головуванням прокурора області проведено        

6 засідань колегій, на яких розглянуто 17 питань. Проведено дві спільні 

колегії правоохоронних органів. 

Зокрема, на порядку денному колегій були такі актуальні питання 

прокурорсько-слідчої діяльності як стан прокурорського нагляду за 

додержанням митного та податкового законодавства; захист конституційних 

прав громадян у місцях тримання затриманих; захист прав дітей; стан розкриття 

та досудового розслідування умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень зі 

смертю потерпілого і прокурорського нагляду з цих питань тощо.  

З метою оперативного вирішення питань прокурором області проведено  

9 оперативних нарад.  

У взаємодії з Національною академією прокуратури України здійснено 

низку навчальних та методичних заходів з підвищення фахового рівня 

прокурорсько-слідчих працівників у сучасних умовах. Підготовлено                 

16 методичних документів та 2 листи про позитивний досвід роботи. 

Прокурор Львівської області О. Василенко 19 лютого 2013 року на 

засіданні сесії інформував Львівську обласну раду про стан законності в 

області та заходи щодо її зміцнення, брав участь у заходах, які проводилися 

під головуванням керівництва Львівської обласної державної 

адміністрації. 

Про суттєві порушення законів, актуальні питання додержання 

законності та правопорядку в регіоні прокуратурою області систематично 

інформувалися Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна 

рада. Загалом органами прокуратури області в органи державної влади та 

місцевого самоврядування прокурорами районів, міст та міжрайонними 

прокурорами Львівської області протягом звітного періоду скеровано             

160 інформацій про стан законності та заходи щодо її зміцнення. Водночас 

прокурори постійно беруть участь у засіданнях та сесіях відповідних органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Упродовж першого півріччя вжито низку організаційно-практичних 

заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування Єдиного 

реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), об`єктивності внесення у нього 

даних про кримінальні правопорушення, прийняті у них рішень та осіб, які їх 

вчинили. Вказане питання перебуває на постійному контролі прокуратури 

області. 

З метою недопущення порушень обліково-реєстраційної дисципліни, 

апаратом прокуратури області у травні поточного року з прокурорами районної 

ланки та їх заступниками проведено семінарське заняття, а також підготовлено 
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Методичний довідник – пам`ятку для слідчих, начальників органів досудового 

розслідування, процесуальних керівників та керівників органів прокуратури 

щодо порядку формування та ведення ЄРДР, який затверджено на засіданні 

методичної ради прокуратури області 20.06.2013. 

Протягом першого півріччя поточного року працівниками апарату 

прокуратури області з виїздами на місця надано практичну допомогу з питань 

функціонування ЄРДР та комп’ютерного програмного комплексу «Єдина 

система статистики та аналізу роботи органів прокуратури»                                

24 підпорядкованим прокурорам. 

Проводиться систематичний моніторинг стану функціонування ЄРДР для 

оперативного усунення допущених недоліків. 

За наслідками перевірок стану обліково-реєстраційної дисципліни, з 

метою усунення виявлених порушень апаратом прокуратури області 

начальнику Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у 

Львівській області внесено подання за результатами розгляду якого до 

дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 працівники органів внутрішніх 

справ. Ще 1 подання внесено начальнику Управління МВС України на 

Львівській залізниці за наслідками розгляду якого до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 3 працівників органів внутрішніх справ. Міськими, 

районними та міжрайонними прокурорами з цих питань керівникам 

піднаглядних правоохоронних органів внесено 33 документи реагування за 

результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто     

37 працівників органів внутрішніх справ. 

Вжиті органами прокуратури області заходи сприяли усуненню недоліків 

при обліку відомостей про кримінальні правопорушення у понад трьох 

тисячах кримінальних провадженнях, виявленню та внесенню до Реєстру 

відомостей про вчинення 199 кримінальних правопорушень, які раніше не були 

обліковані та зняттю у Реєстрі зайво облікованих збитків на суму понад         

205 млн. грн.  

В основному вдалося усунути такі недоліки, як відсутність правової 

кваліфікації, визначення території вчинення кримінального правопорушення, 

його тяжкості, невірного відображення заподіяних та відшкодованих збитків 

тощо. 

 

Загальна характеристика злочинності 

Упродовж 6 місяців поточного року органами досудового розслідування 

у ЄРДР по області зареєстровано 28 280 (11 місце у державі) кримінальних 

правопорушень (без урахування минулих років). 

У порівнянні з минулим звітним періодом зріс показник закритих 

правопорушень з реабілітуючих підстав (13 611, або 48,1 %, що відповідає      
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12 місцю по державі). У цілому по державі питома вага закритих кримінальних 

правопорушень є більшою і складає 50,6 %. 

Число кримінальних правопорушень без урахування закритих з 

реабілітуючих підстав, які зняті з обліку, складає 14 669 (9 місце). З цієї 

кількості незначну частку складають особливо тяжкі злочини – 2,2 %         

(20 місце), по державі питома вага особливо тяжких злочинів є вищою і 

складає 2,7 %. Тяжких кримінальних правопорушень обліковано 3 020          

(10 місце), питома вага яких складає 20,6 % (23 місце), тоді як по державі ця 

частка складає 22,5 %. Значну частину кримінальних правопорушень 

становлять правопорушення середньої тяжкості – 5 942 (9 місце), або 40,5 % 

(11 місце), що, однак, теж краще за середній показник по державі (41,8 %).  

Лише питома вага кримінальних правопорушень невеликої тяжкості – 

36,7 % (5 381 – 9 місце) вища ніжу середньому по державі – 33 %. 

Класифікація злочинів, які зареєстровані правоохоронними органами 

протягом 6 місяців 2013 року 

Тяжких; 3020; 20,59%

Особливо тяжких; 326; 2,22%

Середньої тяжкості; 5942; 

40,51%

Невеликої тяжкості; 5381; 

36,68%

 

Рівень злочинності по області на 10 тисяч населення у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року у зв`язку з прийняттям нового 

Кримінального процесуального кодексу України та збільшенням кількості 

зареєстрованих кримінальних правопорушень (з 8 817 до 14 669 або + 66,4 %) 

зріс з 34,7 до 57,7 злочинів (17 місце), однак є значно меншим ніж в 

середньому по державі – 90,8 злочинів. 

Дещо вища від загальнодержавної є питома вага кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я (2 352 – 7 місце) – 16 % (у державі – 

14,9 %). 

Упродовж зазначеного періоду на території області вчинено 23 умисних 

вбивства, що на 20 менше ніж за аналогічний період минулого року (- 47 %) та        

11 тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (+ 28 %).  
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Не розкритим залишається лише одне умисне вбивство, вчинене у 

Городоцькому районі. 

Зростання числа умисних вбивств відбулось у 4 містах і районах області: 

у місті Червонограді (+ 3), Залізничному районі м. Львова (+ 2), Дрогобицькому 

(+ 2), Городоцькому (+ 1) районах, а умисних тяжких тілесних ушкоджень – у 

8 районах і місті: Бродівському, Буському, Дрогобицькому, Миколаївському, 

Самбірському, Сколівському, Турківському та м. Червонограді. 

Ще не відбулось істотного покращання стану профілактичної діяльності 

щодо протидії умисним вбивствам та умисним тяжким тілесним ушкодженням. 

Так, майже усі вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження, зі смертю 

потерпілого, вчинені на соціально-побутовому ґрунті, а в стані алкогольного 

сп’яніння 69,5 %. Особливо несприятливий стан в частині профілактики та 

попередження умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень, вчинених на 

соціально-побутовому ґрунті, в стані алкогольного сп’яніння та раніше 

судимими особами, склався у Залізничному, Франківському районах м. Львова, 

Дрогобицькому, Городоцькому районах області. 

Меншою від загальнодержавної (58,3 %) є питома вага облікованих 

кримінальних правопорушень проти власності – 54,7% (8 024 кримінальні 

правопорушення, 9 місце). Слід зазначити, що у згаданій сфері зареєстровано 

5 656 крадіжок (9 місце), у тому числі 370 (7 місце) – з квартир,                     

546 пограбувань (8 місце), 50 розбоїв (10 місце), 77 вимагань (1 місце),        

1 196 шахрайства (10 місце), 295 привласнень, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем (10 місце). 

Дещо нижчою від загальнодержавної (2,5 %) є питома вага облікованих 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності – 2,3 %       

(337 кримінальних правопорушень, 11 місце). В той же час, за кількістю 

виявлених окремих видів кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності результативність роботи правоохоронців області перебуває у першій 

десятці по державі. 

Так, виявлено 9 кримінальних правопорушень у сфері легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (6 місце), 9 шахрайств з 

фінансовими ресурсами (6 місце), 4 кримінальні правопорушення пов`язані з 

нецільовим використанням бюджетних коштів (6 місце). 

Також дещо вищою від загальнодержавного рівня (2,8 %) є питома вага 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту – 3 % (438 кримінальних правопорушень, 11 місце). Слід 

зазначити, що у згаданій сфері зареєстровано 295 порушень правил безпеки 

руху або експлуатації транспорту (9 місце), з яких 47 – що спричинили смерть 

потерпілих (7 місце), а також 107 незаконних заволодінь транспортним засобом 

(11 місце). 
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Суттєво меншою ніж у державі (4,5 %) є питома вага кримінальних 

правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів                  

(409 кримінальних правопорушень – 18 місце) – 2,8 % (25 місце).  

В той же час, вищою від загальнодержавної (4,6 %) є питома вага 

кримінальних правопорушень (934 кримінальних правопорушень, 8 місце) 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та об`єднань громадян – 6,4 % (2 місце). 

Значно більшою від загальнодержавної (3,4 %) є питома вага 

кримінальних правопорушень (803 – 9 місце), які виявлені у сфері службової 

діяльності – 5,5% (3 місце). Серед них 227 фактів зловживання владою або 

службовим становищем (5 місце). 

Вищою від середнього показника по державі є питома вага кримінальних 

правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп`яніння (407 або 15,7 % – у 

державі 14,1 %) та групою осіб (182 або 5,6 % – у державі 5,5 %). 

Внаслідок налагодження ефективної роботи правоохоронних органів в 

умовах дії нового кримінального процесуального законодавства, меншою від 

загальнодержавного результату є питома вага кримінальних правопорушень, 

у яких не прийнято кінцеве рішення (11036 – 9 місце), що становить 75,2 % (по 

державі – 77,1 %). Серед незакінчених кримінальних правопорушень основну 

частину складають крадіжки (4812 – 10 місце), питома вага яких складає 

43,6 % (по державі – 44,9 %).  

Вищою від загальнодержавного показника є питома вага кримінальних 

правопорушень, у яких осіб повідомлено про підозру (23,7 %, у державі 

20,8 %) та обвинувальні акти скеровано до суду (22,1 %, у державі 20,8 %). 

Як наслідок, вищим від загальнодержавного є відсоток розкриття 

злочинів (по підозрі), який становить 38,2 % (17 місце), по державі – 36,4 %, а 

також частка розкриття кримінальних правопорушень, облікованих у 

звітному періоді за закінченими кримінальними провадженнями, який 

становить 36,4 % (16 місце), по державі – 34,1 %. 

Ураховуючи стан злочинності, прокуратура області планувала свою 

роботу та скеровувала діяльність підпорядкованих прокуратур на підвищення 

ефективності взаємодії правоохоронних органів, покращання прокурорського 

нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової 

діяльності та досудового слідства. 

 

Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами 

внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності 

органами внутрішніх справ (окрім злочинів організованих груп і 

злочинних організацій, у сферах корупції та транспорту) 

Здійснюючи нагляд за додержанням працівниками органів внутрішніх 

справ законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, прокурори 
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вживали принципових заходів щодо скасування незаконних рішень, 

притягнення винних у порушенні законів службових осіб до дисциплінарної 

відповідальності. 

Як вже зазначалось, 19 лютого 2013 року прокуратурою області 

проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів 

Львівської області з порядком денним «Про стан протидії злочинності, її 

організованим формам в умовах дії нового Кримінального процесуального 

кодексу України та боротьби з корупцією», за наслідками якої заплановано 

відповідні заходи, спрямовані на усунення наявних порушень і недоліків, 

виконання яких покладено на відповідні правоохоронні органи та прокуратуру 

області. 

Слід зазначити, що ще не відбулося суттєвих зрушень у роботі з 

розшуку злочинців, які переховуються від слідства, дізнання і суду. У 

розшуку перебуває 728 осіб, які можуть продовжувати протиправну діяльність 

(+ 9,6 %), найбільше у Залізничному (61), Шевченківському (54), 

Личаківському (51), Франківському (50), Сихівському (49) районах м. Львова, 

м. Червонограді (66), Дрогобицькому (47), Стрийському (38), Яворівському (24) 

районах області. Розшукано 167 осіб (- 32,6 %). 

Значною є кількість безвісно зниклих осіб, які залишилися 

нерозшуканими (262 або + 4 %). Найбільше – у Шевченківському (26), 

Залізничному (24), Личаківському (18), Сихівському районах м. Львова, містах 

Червонограді, Стрию (по 17), Миколаївському, Сокальському, Буському (по 10) 

районах області. З початку року розшукано 44 такі особи (- 36,2 %). 

У ході нагляду за додержанням законів працівниками органів внутрішніх 

справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокурорами 

перевірено 2 264 оперативно-розшукові справи (+ 6,5 %). Їх зусилля були 

зосереджені, насамперед, на підвищенні якості та ефективності перевірок, 

забезпеченні принципового реагування на порушення закону та захисту 

конституційних прав і свобод громадян. 

Загалом прокурорами скасовано 75 незаконних постанов (+ 30 %), у 

тому числі 25 – про заведення ОРС, 50 – про закриття. Розглянуто 47 подань 

прокурора із вжиттям заходів до усунення порушень закону та 75 посадових 

осіб органів внутрішніх справ притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності. 

 

Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами 

внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування (окрім 

злочинів організованих груп і злочинних організацій, у сферах корупції та 

транспорту) 

У слідчих органів внутрішніх справ знаходилось 34 059 кримінальних 

проваджень, кількість яких у порівнянні з попереднім звітним періодом зросла 

на 16,8 %. 
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Число закінчених кримінальних проваджень зросло з 14 984 до 18 861 або 

на 26 %. 

До суду з обвинувальними актами направлено 2 757 кримінальних 

проваджень, що на 21 % більше, ніж за попередній звітний період і їх питома 

вага яких до кількості закінчених складає 14,6 %. 

З них з угодами про примирення – 304 та про визнання винуватості – 111, 

питома вага таких складає 15,1 %.  

 

Основні показники роботи слідчих підрозділів 

ГУ МВС України у Львівській області 

Залишок; 11634; 35,23%

Об'єднано; 2353; 7,13%

Зупинено; 178; 0,54%

Закрито; 16018; 48,51%

Скеровано до суду клопотань 

про ЗВКВ ; 61; 0,18%

Скеровано до суду з 

обвинувальним актом; 2757; 

8,35%

Скеровано до суду клопотань 

про застосування ПЗМХ; 21; 

0,06%

  

 

Направлено до суду з обвинувальними актами 7 кримінальних 

проваджень про правопорушення вчинені у сфері земельних відносин.  

Кількість направлених до суду кримінальних проваджень з 

обвинувальними актами про правопорушення, вчинені у бюджетній сфері 

зросла з 12 до 35 або майже у 3 рази. 

Виправдувальних вироків не було, кримінальні провадження відносно 

осіб за реабілітуючих підстав не закривались, а відтак конституційні права 

громадян не порушено.  

За закінченими кримінальними провадженнями установлено збитків на 

суму 25 984 тис. грн., відшкодовано в ході досудового слідства 

16 379 тис. грн., питома вага яких складає 63 %. Крім того накладено арешт на 

майно на 14 776 тис. грн. та пред`явлено позови на 3 592 тис. грн., внаслідок 

чого забезпечено відшкодування на всю суму заподіяних збитків.  
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Відшкодовано збитків у справах, які перебували в провадженні слідчих 

органів внутрішніх справ 

25 984

16379
14776

3592

Встановлено збитків 

(тис.грн.)

Відшкодовано (тис.грн.)

Накладено ареш на

майно (тис.грн.)

Заявлено позовів

(тис.грн)

 

Загалом, практика застосування нового кримінального процесуального 

законодавства органами внутрішніх справ при проведенні досудового 

розслідування засвідчує, що наведені у цій сфері проблеми можуть бути 

вирішені за умов наявності не лише принципового прокурорського нагляду, але 

й належного та фахового відомчого контролю з боку їх керівництва. 

Працівники міліції ще продовжують негативну практику укриття 

злочинів, оскільки у поточному році виявлено майже 200 необлікованих 

злочинів, які органами прокуратури внесено до ЄРДР. 

Органами внутрішніх справ (ГУ МВС України у Львівській області та 

його територіальні підрозділи) розглянуто 160 документів прокурорського 

реагування із вжиттям заходів щодо усунення порушень законів. На вимогу 

прокурорів притягнуто до дисциплінарної відповідальності 267 працівників 

міліції.  

 

Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами 

внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування органами 

внутрішніх справ на Львівській залізниці 

Упродовж І півріччя 2013 року підрозділами Управління Міністерства 

внутрішніх справ України на Львівській залізниці (в межах Львівської області) 

у журналі єдиного обліку зареєстровано 715 заяв і повідомлень про злочини та 

події. Кількість розпочатих за результатами їх розгляду кримінальних 

проваджень, дані про які внесено до ЄРДР, становить 563 (або 78,7 % від 

загальної кількості зареєстрованих). Закрито 225 проваджень або 40 %. До суду 

скеровано 66 проваджень, з яких 23 – з угодами про примирення та визнання 

винуватості. 

Тяжких та особливо тяжких злочинів зареєстровано 80, що складає 

14,2 %. 
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Результати досудового розслідування кримінальних проваджень  

ОВС на транспорті у І півріччі 2013 року 

563

225

66

152

зареєстровано закрито скеровано до с уду с керовано за

належніс тю

 

Упродовж зазначеного періоду зареєстровано 42 злочини проти життя 

та здоров’я (7,5 %), у тому числі 8 (1,4 %) – умисних вбивств та 2 (0,4 %) – 

умисних тяжких тілесних ушкоджень. 

Третину від кількості усіх зареєстрованих становлять злочини проти 

власності (202, або 35,9 %). Основну частку серед них становлять крадіжки – 

189 (33,6 %), у тому числі: приватного майна – 118 (58,4 % із зареєстрованих 

злочинів проти власності), державного – 71 (35,1 %). Зареєстровано                  

11 грабежів (2 % від загальної кількості злочинів проти власності). Слід 

констатувати, що заходи, які вживаються для попередження злочинів, 

пов’язаних із заволодінням майна є малоефективними та реально не впливають 

на стан злочинності.  

Загальна кількість виявлених злочинів, пов’язаних із незаконним 

обігом наркотиків (36) складає 6,4 % від загальної кількості зареєстрованих. 

При цьому, при зниженні випадків встановлення споживачів наркотичних 

засобів (5 або 13,9 %), кількість виявлених злочинів, пов’язаних з їх 

незаконним збутом складає 29 (80,6 % від загальної кількості злочинів, 

пов’язаних із незаконним обігом наркотиків).  

Злочини, вчинені у сфері службової діяльності, становлять 6,4 % від 

усіх зареєстрованих (36). Переважна більшість з них (33, або 91,7 %) пов’язана 

з використанням бюджетних коштів. Більшість таких злочинів викрито 

апаратом УМВС України на Львівській залізниці (27). 
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Структура злочинності на транспорті у 1 півріччі 2013 року 

118

71

29 24

42

7

36

крадіжки

приватного

майна громадян

крадіжки

державного

майна

злочинами у

сфері

незаконного обігу

наркотичних

засобів

психотропних

речовин та

прекурсорів

у т.ч. зі збутом проти життя та

здоров’я

порушення

правил безпеки

руху та

експлуатації

транспорту

службові злочини

 

На усунення порушень вимог законів в діяльності УМВС України на 

Львівській залізниці внесено 4 подання, за результатами розгляду яких 9 осіб 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності; дано вказівки у                        

74 кримінальних провадженнях та скасовано 7 незаконних постанов про 

закриття оперативно-розшукових справ. 

 

Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами 

слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління 

Міндоходів у Львівській області 

У поточному році у провадженні слідчих перебувало 313 кримінальних 

проваджень (36 – залишок з 2012 року та 277 – зареєстрованих у поточному 

році). Із вказаної кількості кримінальних проваджень 117 закрито (що 

становить 43 %), 50 скеровано за підслідністю (з них 7 – в ГСУ ДПС України, 

2 – в СУ ФР ГУ Міндоходів інших областей, 41 – в органи МВС), 20 об’єднано. 

До суду для розгляду по суті скеровано 20 кримінальних проваджень, з 

них з обвинувальним актом – 14, для звільнення від кримінальної 

відповідальності – 6 (у зв’язку із сплатою коштів у ході досудового 

розслідування). 

При здійсненні нагляду за дотриманням вимог закону при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності скасовано 4 постанови про заведення 

ОРС та 1 про закриття. За матеріалами 21 оперативно-розшукової справи 

слідчими підрозділами внесено до ЄРДР дані про виявлення кримінальних 

правопорушень у сфері ухилення від сплати податків (всього за 2013 рік 

заведено 32 оперативно-розшукові справи). 

Залишок незакінчених на кінець звітного періоду становив                 

101 кримінальне провадження. 
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Зареєстровано кримінальних проваджень 

СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області за 6 місяців 2013 року 

 

З числа скерованих до суду кримінальних проваджень встановлено 

збитків на загальну суму 18 700 тис. грн., з яких відшкодовано у ході 

досудового слідства 9 953 тис. грн. (53,4 %). Накладено арешт на майно на 

загальну суму 1 417 тис. грн. Пред’явлено позови у кримінальних 

провадженнях на загальну суму 4 100 тис. грн., які на даний час перебувають 

на розгляді в судах. 

Установлено збитків у кримінальних провадженнях, 

закінчених СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області за 6 місяців 2013 року 

 

Слід зазначити, що впродовж 2013 року оперативними підрозділами СУ 

ФР ГУ Міндоходів у Львівській області не виявлено злочинів пов’язаних з 

діяльністю «конвертаційних центрів» та вчинення злочинів у сфері 

оподаткування у складі організованих злочинних груп. 

На усунення порушень вимог закону в СУ ФР ГУ Міндоходів у 

Львівській області внесено 5 подань, за результатом розгляду яких 14 осіб 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності, скасовано 3 постанови про 

закриття кримінальних проваджень, дано вказівки у 83 кримінальних 
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провадженнях та 6 вказівок в оперативно-розшукових справах в порядку 

ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

 

Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами 

Служби безпеки (крім головного відділу «К» та військової контррозвідки), 

Державної митної служби та Державної прикордонної служби України  

Упродовж 6 місяців поточного року активізовано нагляд за 

додержанням законів в діяльності Управління Служби безпеки України у 

Львівській області (крім ГВ «К» та військової контррозвідки) та Західного 

регіонального управління ДПС України під час здійснення досудового 

розслідування та оперативно-розшукової діяльності. 

У першому півріччі 2013 року слідчими СВ УСБ України у Львівській 

області розпочато 177 кримінальних проваджень. Із вказаної кількості 

закрито 36 кримінальних проваджень, 100 – скеровано за підслідністю, 18 – 

об’єднано з іншими провадженнями. Залишок незакінчених на кінець звітного 

періоду становить 24 кримінальні провадження. До суду для розгляду по суті 

скеровано 17 кримінальних проваджень з обвинувальними актами, з яких 8 з 

угодами про визнання винуватості. 

 

На усунення порушень вимог Кримінального процесуального 

кодексу України та законодавства про оперативно-розшукову діяльність в 

УСБ України у Львівській області (крім ГВ «К») прокуратурою області 

внесено 8 подань, за результатом розгляду яких 15 посадових осіб притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності; дано вказівки у 49 кримінальних 

провадженнях та 2 вказівки в оперативно-розшукових справах в порядку 

ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».  

Також, на усунення порушень законодавства про оперативно-

розшукову діяльність в органах охорони державного кордону області 

внесено 2 подання, за результатом розгляду яких до дисциплінарної 
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відповідальності притягнуто 18 осіб; скасовано 1 незаконну постанову про 

зупинення та надано 2 вказівки в ОРС в порядку ст. 14 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність». 

 

Стан законності у сфері боротьби з організованою злочинністю 

Характеризуючи стан протидії правоохоронними органами області 

організованій злочинності, слід відзначити, що координаційні зусилля в 

поєднанні з вжитими наглядовими заходами протягом І півріччя 2013 року дали 

певні позитивні результати. 

У порядку нагляду вивчено 106 оперативно-розшукових справ. З метою 

недопущення порушення прав громадян скасовано 4 незаконних постанови про 

їх закриття, надано 3 вказівки. 

Водночас у діяльності спецпідрозділів прокурорськими перевірками 

виявлено низку недоліків при провадженні оперативно-розшукової діяльності, 

що негативно впливають на її ефективність. Для усунення виявлених порушень 

закону керівникам спеціальних підрозділів, які ведуть боротьбу з 

організованою злочинністю, внесено 2 подання, за якими до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 9 службових осіб. 

Внаслідок спільної діяльності правоохоронних органів Львівщини 

знешкоджено 5 організованих злочинних угрупувань до складу яких входило  

24 особи, (у тому числі 2 – співробітниками спецпідрозділу боротьби з 

корупцією та організованою злочинністю УСБ України у Львівській області та 

3 – оперативними працівниками управління боротьби з організованою 

злочинністю ГУ МВС України у Львівській області). Із загальної кількості 

виявлених – 4 ОЗГ з корупційними зв’язками та 1 злочинна організація. 

Виявлено організованих груп та злочинних організацій правоохоронними 

органами Львівської області протягом І півріччя 2013 року 
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ГУ Міндоходів; 0 інші ; 0
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Через орієнтування прокуратурою області спецпідрозділів на виважений 

підхід щодо інкримінування кваліфікуючої ознаки організованої злочинності, 

недопущення випадків оголошення підозри у малозначних справах в І півріччі 
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2013 року кількість виявлених злочинних угрупувань зменшилась майже на 

28 %. 

Позитивних результатів досягнуто під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності спецпідрозділом УБОЗ ГУ МВС України у Львівській 

області, за результатами якої задокументовано та припинено діяльність                      

2 організованих злочинних груп до складу яких увійшли члени міжрайонних 

спеціалізованих кардіологічних медико-соціальних експертних комісій 

Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи. В ході 

досудового розслідування встановлено 99 фактів отримання членами 

МСЕК № 1 та МСЕК № 2 хабарів від осіб, які проходили обстеження на 

предмет встановлення профзахворювання та втрати працездатності на загальну 

суму понад 160 тис. грн. 

Усі 5 кримінальних проваджень з обвинувальними актами скеровано до 

суду. 

Працівниками прокуратури області підтримано обвинувачення у               

9 кримінальних справах, за результатами розгляду яких судами постановлено 

вироки з підтвердженням кваліфікуючої ознаки вчинення злочинів у складі 

організованих груп та засуджено 31 особу до різних термінів позбавлення волі. 

Крім цього, при здійсненні прокуратурою області нагляду за досудовим 

слідством у кримінальних провадженнях щодо організованих груп та 

злочинних організацій вжито заходів до підвищення якості та ефективності 

роботи слідчих. Зокрема вивчено 23 кримінальних провадження, надано           

15 вказівок. За результатами розгляду документів прокурорського реагування 

до відповідальності притягнуто 9 службових осіб. 

 

Стан законності у сфері протидії корупції 

Прокуратурою Львівської області спільно з іншими правоохоронними 

органами області упродовж 2013 року вжито низку організаційно-практичних 

заходів, спрямованих на забезпечення неухильного виконання 

антикорупційного законодавства. Колегією прокуратури Львівської області 

питання протидії корупції визначено одним із головних пріоритетів 

прокурорсько-слідчої діяльності на 2013 рік. 

Питання подолання корупційних проявів у різних сферах суспільного 

життя 19 лютого 2013 року також обговорено на координаційній нараді, де 

визначено першочергові заходи щодо боротьби з цим негативним явищем.  

Крім того, з метою узгодженості дій правоохоронців підписано спільну 

вказівку щодо порядку взаємодії правоохоронних органів області у сфері 

протидії адміністративно караній корупції. Проведено міжвідомчий семінар-

нараду з питань практики застосування нових положень кримінального 

процесуального законодавства при виявленні корупційних правопорушень. 
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Завдяки вжитим заходам дещо активізовано протидію кримінально 

караній корупції і хабарництву. 

Слідчими підрозділами правоохоронних органів до суду скеровано            

35 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення стосовно 48 осіб, 

у яких встановлено 145 кримінальних правопорушень з ознаками корупції, в 

тому числі по 21 провадженню укладено 24 угоди про визнання винуватості,     

16 з яких затверджені судами з постановленням обвинувальних вироків, решта 

перебувають на розгляді в суді. 

Слідчими прокуратури Львівської області упродовж 6 місяців 2013 року 

завершено досудове розслідування у 14 кримінальних провадженнях про 

кримінальні правопорушення з ознаками корупції, за процесуального 

керівництва органів прокуратури Львівської області органами внутрішніх справ 

завершено досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях. 

З числа закінчених кримінальних проваджень, 26 – про одержання 

неправомірної вигоди (хабарів), 5 – про комерційний підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права, 2 – про зловживання владою або 

службовим становищем та 2 – про зловживання впливом.  

Категорії кримінальних проваджень про корупційні 

правопорушення, надісланих до суду у І півріччі 2013 року 

0

5

10

15

20

25

30

одержання хабара 26

зловживання владою 2

комерційний підкуп 5

зловживання впливом 2

 

Серед осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за 

вчинення кримінальних корупційних правопорушень, 2 – працівники 

Державної митної служби України, 5 – органів внутрішніх справ, 12 – системи 

охорони здоров’я, 6 – службові особи юридичних осіб приватного права, 4 – 
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посадові особи місцевого самоврядування, 2 – системи освіти, 1 – працівник 

державної виконавчої служби, 1 – державної міграційної служби, 1 – суду. 

Уживалися заходи до викоренення корупції серед правоохоронців та в 

системі судової гілки влади. 

 

Зокрема, прокуратурою області скеровано до суду кримінальне 

провадження про корупційні правопорушення щодо начальника та двох 

працівників сектору БНОН Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській 

області, які в складі організованої злочинної групи, в період з червня по 

серпень 2012 року вчинили замах на одержання хабарів на загальну суму 

27 975 грн., збут наркотичних засобів, а також фальсифікацію матеріалів 

проведення двох оперативних закупівель наркотичного засобу «субітекс». 

Крім того, прокуратурою області скеровано до суду кримінальне 

провадження про корупційні правопорушення щодо начальника та 

оперуповноваженого СБНОН Червоноградського МВ ГУ МВС України у 

Львівській області, які, використовуючи надані владні повноваження 

працівника правоохоронного органу, з метою власного незаконного збагачення, 

за попередньою змовою упродовж березня 2010 року – липня 2012 року, 

вимагали та одержали хабарі у великому розмірі на загальну суму 144 500 грн. 

за непритягнення осіб, а також членів злочинної організації до кримінальної 
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відповідальності, прикриття їх незаконної діяльності по виготовленню та збуту 

наркотичної речовини – опію ацетильованого.  

Скеровано до суду кримінальне провадження щодо помічника судді 

Миколаївського районного суду, який одержав грошову винагороду в сумі 

2 500 доларів США за вплив на прийняття суддею Миколаївського районного 

суду рішення про стягнення коштів та накладення арешту на майно. 

За процесуального керівництва прокуратури області ВРОВС ЗУОГ ГУ 

МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування щодо 

міського голови, посадовців міськради м. Миколаєва Львівської області та 

керівника аукціонного центру, які вимагали та одержали неправомірну вигоду в 

розмірі понад 1 мільйон гривень за сприяння приватному підприємцю у 

викупі земельної ділянки. 

Виявлялися корупційні правопорушення серед працівників митниці. 

Так, до суду скеровано кримінальне провадження стосовно інспектора 

відділу митного оформлення митного поста «Краковець», який вимагав та 

одержав хабар в сумі 11,4 тис. грн. за пришвидшення проведення митного 

оформлення ввезених товарів. 

Мали місце факти кримінальної корупції у сфері освіти. 

Наприклад, до суду скеровано кримінальне провадження стосовно декана 

юридичного факультету Львівської комерційної академії, який одержав від 

абітурієнта неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США за позитивне 

вирішення питання щодо вступу на юридичний факультет вказаного 

навчального закладу.  

У кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення, 

розслідуваних упродовж 6 місяців 2013 року правоохоронними органами 

Львівської області, сума заподіяних правопорушеннями збитків, становить 

12 795 грн., яка відшкодована в ході досудового слідства, накладено арешт на 

майно на суму 1 187 473 грн., вилучено майна та цінностей в сумі 23 139 грн. 

Правоохоронними органами Львівської області вживались 

адміністративно правові заходи щодо протидії корупції. 

Впродовж 6 місяців 2013 року до суду скеровано 56 протоколів про 

корупційні правопорушення. Переважну більшість протоколів складено 

працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Львівській області (35), 

п'яту частину – органами прокуратури (12), шосту частину – спецпідрозділом 

УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області (9).  

За результатами розгляду протоколів судами притягнуто до 

відповідальності 48 суб'єктів. З них за протоколами органів СБУ – 30 осіб, що 

становить 63 % від загальної кількості, органів прокуратури – 11 (23 %), 

органів МВС – 7 (14 %).  

До адміністративної відповідальності притягнуто 9 державних 

службовців, серед яких: 4 посадові особи районних державних адміністрацій та 
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1 начальник управління Львівської обласної державної адміністрації,                  

8 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 3 працівники підрозділів 

цивільного захисту, 3 працівники державної кримінально-виконавчої служби,     

8 посадових осіб інших органів державної влади, 7 посадових осіб публічного 

права, 6 посадових осіб юридичних осіб приватного права, 3 посадові особи, які 

надають публічні послуги, 1 військовослужбовець Збройних Сил України. 

12
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Органи прокуратури - 12 СБКОЗ - 35 УБОЗ - 9 ВВБ ДПС - 0

 

Переважна більшість протоколів (44) складено за порушення обмежень 

щодо використання службового становища (ст. 172-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення), 1 – за порушення вимог фінансового 

контролю (ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення), 8 – за неповідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7 

Кодексу України про адміністративні правопорушення), 3 – за порушення 

обмежень щодо сумісництва (ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення). 

До відповідальності за скоєння корупційних правопорушень притягнуто  

4 правоохоронців – по 1 працівнику органів внутрішніх справ, податкової 

міліції, Державної прикордонної служби та суду. 

Так, у лютому 2013 року постановою суду за протоколом спецпідрозділу 

БКОЗ УСБ України у Львівській області накладено штраф у розмірі 1 700 грн. 

на оперуповноваженого відділу податкової міліції Дрогобицької ОДПІ 

Львівської області ДПС України, який неправомірно вимагав та одержав 

грошові кошти в сумі 300 доларів США, за непритягнення підприємця до 
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відповідальності за порушення податкового законодавства та сприяння у 

підприємницькій діяльності.  

Притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, помічника судді Яворівського районного 

суду Львівської області Галька Р.В., який неправомірно вимагав та одержав 

грошові кошти в сумі 700 грн., за прискорення судового розгляду 

адміністративної справи та у прийнятті рішення на користь правопорушника. 

Правоохоронними органами області також вжито заходів щодо протидії 

корупції у пріоритетних галузях суспільного життя.  

Зокрема, за вчинення правопорушень у бюджетній сфері оштрафовано    

13 осіб, охорони здоров'я – 7, земельних відносин – 3, освіти та охорони 

довкілля – по 2 та по 1 – в кредитно-фінансовій системі, банківській системі та 

агропромисловому комплексі. 

У 2013 році забезпечено належну якість складених адміністративних 

протоколів. З 48 розглянутих судами протоколів, жодного не закрито 

провадженням. 

Із 84,4 тис. грн. заподіяних корупційними адміністративними 

правопорушеннями збитків, відшкодовано 82,6 тис. грн. та 11,7 тис. грн. 

відшкодовано за позовами прокурорів. Питома вага відшкодованих збитків 

перевищує 97 %.  

 
Впродовж 2013 року зросла сума накладених на корупціонерів штрафів і 

становить понад 57 тис. грн., а сума реально стягнутих штрафів складає 

49,4 тис. грн. 

У 21 випадку судами застосовано додаткове стягнення у виді конфіскації 

незаконно отриманої вигоди. 
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З метою усунення причин та умов, що сприяють корупційним проявам, 

прокурорами внесено 46 подань, за результатами розгляду яких притягнуто до 

відповідальності 43 службові особи.  

Ще не повною мірою забезпечено уповноваженими суб’єктами 

(відповідними керівниками, органами) виконання вимог ст. 22 Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» щодо звільнення з роботи осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення.  

У поточному році звільнено з посад у зв’язку з притягненням до 

відповідальності за корупційні правопорушення лише кожну другу особу (19). 

Крім цього, 17 осіб звільнено із займаних посад з інших підстав, передбачених 

чинним законодавством, ще до прийняття рішення судом про визнання особи 

винною у вчиненні корупційного правопорушення. Щодо 7 посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, у зв’язку з відмовою органу місцевого 

самоврядування у їх звільненні за вчинення корупційних правопорушень, на 

даний час вирішується питання про звільнення із займаних посад на підставі 

документів прокурорського реагування. 

36

58%

19

31%

7

11%

Усього звільнено із займаних посад - 36

Усього звільнено осіб, у звязку з притягненням до відповідальності - 19

Не звільнено з посад, які перебувають на виборних посадах - 7

 

Стан законності при провадженні досудового слідства слідчими 

органів прокуратури 

Упродовж І півріччя 2013 року слідчими органів прокуратури області 

розслідувалось 643 кримінальних провадження, піднаглядних слідчому 

управлінню прокуратури області, з яких 23 або 3,6 % скеровано до суду з 

обвинувальними актами, 2 – з клопотаннями про звільнення від кримінальної 

відповідальності, 462 або 71,9 % – закрито. 

Передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України інститут 

угод про визнання винуватості застосований у 4 провадженнях або 17,4 % від 
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скерованих до суду кримінальних проваджень. За результатами судового 

розгляду вказаних проваджень постановлено 4 вироки стосовно 5 осіб. 
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Результати розслідування кримінальних проваджень, піднаглядних 

слідчому управлінню прокуратури області, за І півріччя 2013 року

перебувало в провадженні

скеровано до суду з

обвинувальним актом

скеровано до суду для
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закрито проваджень

 

З числа направлених до суду кримінальних проваджень 6 стосовно 

працівників правоохоронних органів (4 – органів внутрішніх справ, по 1 – 

пенітенціарної системи та державної лісової охорони) 

Зокрема, слідчим відділом слідчого управління прокуратури області 

30.01.2013 до суду направлено з обвинувальним актом та з угодами про 

визнання винуватості скероване до суду кримінальне провадження відносно 

оперуповноваженого СКР Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській 

області Марчишина В.Й., за ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу 

України, та гр-на Рудника М.Я., за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, 

які підробили та збули 7 посвідчень працівників органів внутрішніх справ. 

Ухвалою Стрийського міськрайонного суду від 10.04.2013 затверджено угоди 

про визнання винуватості, у відповідності до яких їм обрано покарання. 

Скеровані слідчими прокуратури в І півріччі 2013 року 

кримінальні провадження, піднаглядні слідчому управлінню 

прокуратури області 

19; 83%

4; 17%

з обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості 
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Також до суду з обвинувальними актами скеровано 5 кримінальних 

проваджень про правопорушення, вчинені в бюджетній системі та 1 – у сфері 

земельних правовідносин. 

Зокрема, Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою 26.06.2013 до суду 

направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за 

обвинуваченням інженера з нагляду за будівництвом одного з підприємств 

району, який протягом вересня-листопада 2009 року підписав акти виконаних 

робіт з будівництва школи в с. Сторона із завищеними обсягом та вартістю 

виконаних робіт у розмірі 91 тис. грн., за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.  

12

1
0 5

15

0

5

10

15

Категорії скерованих до суду слідчими прокуратури кримінальних 
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З огляду на закінчені категорії кримінальних проваджень установлено 

збитків на суму 309 тис. грн., з яких відшкодовано на суму 115 тис. грн. або 

37,2 %, ще на 38 тис. грн. заявлено цивільний позов у провадженні. Загалом по 

області питома вага відшкодування збитків становить 50,8 %.   
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З метою підвищення результативності слідчої діяльності, у відповідності 

до ч. 5 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України, слідчим органів 

прокуратури доручено проведення досудового розслідування у                           

25 кримінальних провадженнях, що неефективно розслідувались слідчими 

органів внутрішніх справ, з яких уже 15 скеровано до суду.    
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Органи прокуратури принципово реагували на факти катувань та 

іншого жорсткого поводження з людьми працівниками правоохоронних 

органів – з обвинувальним актом скеровано до суду 2 кримінальні 

провадження, з них 1 – повторно після проведення додаткового розслідування.  

Зокрема, 24.01.2013 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 

працівника СБНОН Червоноградського МВ ГУ МВС України у Львівській 

області П. за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 

ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 

ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, якому обрано запобіжний 

захід – тримання під вартою, 15.03.2013 – обвинувальний акт стосовно 

оперуповноваженого ВКР Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській 

області Я. за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України, якому запобіжний 

захід не обирався.  

Значна увага приділяється підвищенню професійного рівня прокурорів та 

слідчих. Цього року проведено 3 навчально-методичні семінари за участю 

прокурорсько-слідчих працівників. 

На колегії прокуратури області обговорено питання додержання стану 

законності при обліку, реєстрації, вирішенні заяв і повідомлень про катування 

та інше жорстоке поводження з людьми працівниками правоохоронних органів, 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень про кримінальні 

правопорушення даної категорії.     

 

Стан законності у сфері кримінального судочинства 

Виходячи з конституційних повноважень, органами прокуратури 

Львівщини постійно вживаються заходи до забезпечення законності у 

кримінальному судочинстві. 

 

За участі прокурорів судами розглянуто понад 3 тис. кримінальних 

справ (проваджень) у першій та апеляційній інстанціях, з питань застосування 



 25 

примусових заходів медичного і виховного характеру, звільнення від 

кримінальної відповідальності, пов’язаних з виконанням вироків. 

Державне обвинувачення підтримано у 1 700 кримінальних справах 

(провадженнях) з постановленням вироків. Із них у 64 справах (провадженнях) 

про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми, 13 – 

організованими групами або злочинними організаціями. 

Залишається високим рівень реагування прокурорів на незаконні 

судові рішення. 

 

За ініціативи державних обвинувачів в апеляційному порядку 

переглянуто неправосудні вироки стосовно 165 осіб та постанови судів 

першої інстанції щодо 29 осіб. 

При здійсненні повноважень у судовому провадженні прокурори 

займають послідовну та принципову позицію у реагуванні на призначення 

судами покарань, які не відповідають тяжкості скоєних злочинів. Саме з 

цих підстав за їх апеляціями скасовано незаконні вироки місцевих судів 

стосовно 30 осіб. 

 

Стан законності при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

Органами прокуратури області вжито низку організаційно-практичних 

заходів, спрямованих на подальше посилення та удосконалення нагляду за 

додержанням законів на цьому напрямі. Колегією прокуратури області питання 

додержання конституційних прав громадян при застосуванні заходів 
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примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи, визнано 

одним із головних пріоритетів прокурорсько-слідчої діяльності. 

Основна увага приділялася питанням законності тримання громадян у 

кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, ізоляторах 

тимчасового тримання органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторах, виправних 

установах пенітенціарної системи, додержання законодавства щодо 

матеріально-побутового і медико-санітарного забезпечення, протидії корупції 

та зловживанням у бюджетній сфері, запобігання і своєчасного реагування на 

факти катувань та іншого жорстокого поводження. 

До участі у наглядових перевірках установ виконання покарань залучався 

представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Західному регіоні, а також представники громадських правозахисних 

організацій, що сприяло наданню суспільству об’єктивної інформації про стан 

законності в установах виконання покарань. 

Питання додержання вимог законодавства при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян, 15.04.2013 розглянуто на розширеному засіданні колегії 

прокуратури області та 07.06.2013 на міжвідомчій нараді керівників 

правоохоронних та інших органів влади. 

Зусилля прокурорів спрямовувалися на реальне усунення порушень 

закону та поновлення конституційних прав громадян, притягнення винних 

до відповідальності. 

Органами прокуратури області із зазначених питань внесено                   

190 документів реагування, за наслідками їх розгляду до відповідальності 

притягнуто 187 службових осіб. Розпочато 3 кримінальні провадження щодо 

працівників органів пенітенціарної служби області, в тому числі 2 – за 

вчинення корупційних діянь, з яких 1 надіслано до суду та розглянуто з 

постановленням обвинувального вироку. За вчинення корупційних діянь до 

адміністративної відповідальності притягнуто 3 службові особи органів 

пенітенціарної служби області.  

За прокурорського втручання зі штрафних приміщень виправних установ 

області та слідчого ізолятора звільнено 7 осіб, на яких незаконно накладено 

дисциплінарні покарання за порушення режиму тримання у вигляді 

«поміщення в дисциплінарний ізолятор», «поміщення в карцер», а також 

«переведення у приміщення камерного типу». 

За результатами вжитих організаційно-практичних заходів вдалося 

досягти певних позитивних зрушень. 

У вісімдесят разів зменшено (з 1 103 до 13) кількість осіб, які 

утримувалися в кімнатах для затриманих і доставлених чергових частин органів 

внутрішніх справ, на 40 % (із 3 255 до 1 976) – кількість осіб, що перебували в 

ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ. 
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Знижено майже на 1,2 тис. осіб чисельність ув’язнених та взагалі усунуто 

переповнення у слідчому ізоляторі. 

Проведення результативних наглядових перевірок додержання законів 

щодо матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення 

утримуваних і ув’язнених запобігло збільшенню рівня смертності в установах 

попереднього ув’язнення та виконання покарань в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. 

Повністю погашено заборгованість по заробітні платі перед звільненими 

засудженими у виправних установах області. 

Разом з тим, незважаючи на вжиті заходи на підприємствах установ 

виконання покарань області тривалий час існує заборгованість зі сплати 

соціальних виплат до фондів соціальної спрямованості. Зокрема, заборгованість 

зі збору на пенсійне страхування становить 1,4 млн. грн., заборгованість по 

сплаті внесків до фонду соціального захисту від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, зайнятість населення – 

546,7 тис. грн., по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування – 144,6 тис. грн. 

На 7,1 % знизився рівень рецидивної злочинності серед засуджених до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Водночас, попри вжиті заходи, матеріально-побутові умови тримання та 

медико-санітарне забезпечення затриманих, ув’язнених і засуджених ще не 

повною мірою відповідають міжнародним нормам. 

Тривалий час не знаходить свого вирішення проблема укомплектування 

медичних закладів виправних колоній та міжобласної лікарні для засуджених 

медичним персоналом, що впливає на своєчасність і якість діагностування 

наявних у них захворювань, направлення на лікування до спеціалізованих 

медичних закладів. Укомплектованість лікарями у І півріччі 2013 року 

становила 89,9 %, що на 5,9 % більше, ніж у 2012 році. 

 

Міжнародне співробітництво та удосконалення взаємодії з 

правоохоронними органами іноземних держав 

Належна організація у межах наданих повноважень міжнародного 

співробітництва та удосконалення взаємодії з правоохоронними органами 

іноземних держав з питань правової допомоги у кримінальних провадженнях 

сприяє зміцненню авторитету органів прокуратури Львівської області та 

покращанню законності на вказаному напрямку діяльності. 

За перше півріччя поточного року з 15 іноземних держав, переважно з 

Республіки Польща, надійшло для виконання 103 запити про надання 

міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях проти 121 в 

2012 році. З загального масиву запитів 94 (92%) стосувалися організації 

виконання процесуальних дій та 9 з питань передачі кримінального 
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94
6 місяців 2012

6 місяців 2013

87

74

6 місяців 2012

6 місяців 2013

переслідування щодо громадян України, які вчинили злочини на території 

іноземних держав (10 у 2012 році). 

 

Надійшло на виконання клопотань про правову допомогу 

у кримінальних провадженнях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдяки вжитим заходам, забезпечено виконання 74 клопотань іноземних 

правоохоронних органів проти 87 за аналогічний період минулого року. 

 

Забезпечено виконання клопотань іноземних правоохоронних органів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено відповідну роботу з питань видачі (екстрадиції) громадян 

України, які вчинили злочини та переховувалися від слідства та суду за межами 

держави. У першому півріччі поточного року компетентними органами 

іноземних держав у взаємодії з правоохоронними органами області затримано   

3 осіб, щодо яких на підставі скерованих документів вирішується питання про 

видачу (екстрадицію в Україну). 
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Затримано громадян України, які переховувались за межами держави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядова та представницька діяльність 

Органами прокуратури області приділялася підвищена увага питанням 

захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. 

На цьому напрямі проведено низку наглядових перевірок, зокрема у 

бюджетній системі, у сферах додержання законодавства про оплату праці, 

пенсійне забезпечення, оподаткування, збереження державної та комунальної 

власності, поводження з відходами, геологічного вивчення та використання 

надр, охорони лісових ресурсів та тваринного світу, законів про адміністративні 

правопорушення в діяльності органів внутрішніх справ, насамперед при 

адміністративному доставлянні та затриманні громадян. 

 

З питань погашення 

боргу по зарплаті -

15 або 10,7 %

З питань захисту прав

і свобод дітей - 17

або 12,1%

В бюджетній 

сфері -

43 або 30,7 %

У сфері державної 

та комунальної 

власності -

11 або 7,9 %

У сфері охорони 

природи -

16 або 11,4 %

У земельній

сфері -

11 або 7,9 %

У інших сферах -

27 або 19,3 %

За результатами перевірок розпочато
кримінальних проваджень - 140
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Найбільш актуальні питання розглянуто на розширеному засіданні 

колегії прокуратури області та 3 міжвідомчих нарадах за участі керівників 

органів виконавчої влади, державного контролю та правоохоронних органів. 

Про проведену роботу, суттєві порушення законів та актуальні питання 

діяльності систематично інформувалися органи виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, громадськість. 

При здійсненні наглядової діяльності прокурорами проведено              

2 157 перевірок. З їх результатами розпочато 140 кримінальних проваджень, з 

яких 33 скеровано до суду, в тому числі 27 – з обвинувальним актом. 

З метою усунення виявлених порушень внесено 2 018 подань, за 

результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 1 994 посадові 

особи органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, в тому 

числі, 680 посадовців органів контролю. 

 

За прокурорського втручання відшкодовано 31 млн. грн., в тому числі, 

1 556 тис. грн. – до бюджету. 

На захист прав та інтересів громадян і держави пред’явлено позовів на 

141,5 млн. грн. 

Задоволено на суму 41,7 млн. грн., сума за рішеннями, що набрали 

законної сили становить – 29,2 млн. грн., реально виконано рішення судів на 

суму 30,4 млн. грн. Окрім того, 18,1 млн. грн. добровільно відшкодовано за 

закритими справами. 
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Стан законності у сфері захисту конституційних прав і свобод 

громадян 

Колегією прокуратури області захист прав громадян на оплату праці, 

соціальне, пенсійне забезпечення визнано одним із головних пріоритетів 

наглядової діяльності. 

Зважаючи на особливу соціальну значущість забезпечення 

конституційного права працівників на своєчасну винагороду за працю, органи 

прокуратури постійно вживають заходів до погашення заборгованості цієї 

категорії. 

Усього на вимогу прокурорів упродовж І півріччя 2013 року виплачено 

майже 5,5 млн. грн. заборгованої заробітної плати. З метою захисту трудових 

прав громадян розпочато 15 кримінальних проваджень за ст. 175 

Кримінального кодексу України, за умисну безпідставну невиплату заробітної 

плати на загальну суму 12,8 млн. грн., з яких 6 на загальну суму 2,4 млн. грн. 

скеровано до суду, закрито у зв’язку з повним погашенням заборгованості в 

сумі 3,8 млн. грн. – 4. За прокурорського реагування до відповідальності 

притягнуто 32 посадовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 

та державного контролю. 

Прокурори принципово реагують на дії керівників господарюючих 

суб’єктів, які допускають заборгованість перед працівниками.  

Зокрема, кримінальні провадження за ст. 175 Кримінального кодексу 

України розпочато відносно найбільших боржників з виплати заробітної плати, 

які входять у сферу нагляду органів прокуратури області – ПАТ «Дрогобицький 

завод автомобільних кранів», ПАТ «Львівська вугільна компанія», Львівська 
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геологорозвідувальна експедиція ДП «Західукргеологія»,                              

ТзОВ «Західтрансбуд», ПП «СЦ-Сервіс-Центр-Стрий», ПрАТ «Львів-

Інтертуртранс», тощо. 

До судів заявлено вимоги про стягнення майже 1 702 тис. грн. 

невиплаченої заробітної плати. Вимоги прокурорів з цих питань задоволено на 

1 135 тис. грн., з них щодо 1 098 тис. грн. – рішення судів набрали законної 

сили. Реально виконано судових рішень та добровільно відшкодовано 

підприємствами – боржниками 1 647 тис. грн. боргу із зарплати. 

Завдяки вжитим заходам вдалося покращити стан законності у цій сфері. 

З початку 2012 року заборгованість із заробітної плати в області зменшилася на 

8,5 млн. грн. і становить 49,7 млн. грн. 

Сума, на яку задоволено позови, заяви на захист інтересів громадян 

(усього у 1-му півріччі 2013 року задоволено позовів на суму 1,1 млн. грн.) 

 

Одним із пріоритетних напрямів роботи прокуратури є додержання 

законів щодо своєчасної сплати внесків до Пенсійного фонду України. 

У цій сфері прокурорами розпочато 4 кримінальні провадження, за 

документами реагування до відповідальності притягнуто 49 посадовців органів 

контролю. 

Недоїмка зі страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування за поточний період року зменшилася на 1,8 млн. грн. і становить 

47 млн. грн. Впродовж останніх 2 місяців спостерігається тенденція до 

зменшення боргу зі сплати єдиного соціального внеску, проте з початку року 

такий зріс на 10,4 млн. грн. та становить 104,8 млн. грн. Найбільші борги 
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залишаються у Сокальському районі (43,7 млн. грн.), м. Червонограді 

(28,3 млн. грн.), м. Львові (26,3 млн. грн.), м. Дрогобичі (7,2 млн. грн.), 

м. Бориславі (2,8 млн. грн.), Яворівському районі (2,7 млн. грн.). 

 

Стан законності у сфері захисту прав громадян та інтересів держави 

при застосуванні законів про адміністративні правопорушення 

Здійснення захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні 

законів про адміністративні правопорушення перебуває у постійному полі зору 

органів прокуратури Львівської області. 

Упродовж 2013 року при здійсненні нагляду за додержанням законів про 

адміністративні правопорушення органами прокуратури області винесено      

156 постанов про проведення перевірок, за їх результатами внесено 186 подань. 

Поновлено права 115 громадян, яких незаконно було піддано 

адміністративним стягненням. 

За документами прокурорського реагування у сфері нагляду за 

додержанням законодавства про адміністративні правопорушення притягнуто 

до відповідальності 295 посадових осіб, з яких майже 45 % – контролери та   

145 працівників органів внутрішніх справ. 

При здійсненні нагляду за додержанням законодавства про 

адміністративні правопорушення органами прокуратури області розпочато         

3 кримінальних провадження, 1 з яких з обвинувальним актом вже направлено 

до суду. 

Прокуратурою області проведено перевірку в діяльності УДАІ ГУ МВС 

України у Львівській області додержання законодавства, що регламентує 

діяльність Державтоінспекції. 

Результати засвідчили факти порушення при проведенні процедури 

передачі з арештмайданчиків тимчасово затриманих транспортних засобів на 

баланс Державного підприємства МВС «Львів-Інформ-ресурс». Вказане 

призвело до відсутності 148 одиниць транспортних засобів. 

За наслідками перевірки за вказаним фактом 27.06.2013 у ЄРДР 

зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України. 

Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області. 

Перевіркою Львівської митниці установлено факти невжиття заходів до 

притягнення до адміністративної відповідальності громадян за перевищення 

строків тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію 

України та порушення вимог бюджетного законодавства при стягненні коштів з 

винних осіб з метою забезпечення сплати суми штрафів та вартості 

безпосередніх предметів порушень митних правил. 
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За поданням прокуратури області до відповідальності притягнуто 

4 службові особи Львівської митниці.  

Належна увага приділялась питанням забезпечення додержання органами 

прикордонної служби конституційних прав громадян на свободу та особисту 

недоторканість при їх адміністративному доставлянні та затриманні. 

Перевіркою у Львівському та Мостиському прикордонних загонах 

встановлено факти застосування різних видів адміністративного стягнення за 

наявності в діях осіб аналогічного складу адміністративного правопорушення, 

порушення вимог чинного законодавства щодо обов’язкового інформування 

родичів затриманих та письмового повідомлення прокурора. 

За результати перевірки керівництву Західного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України прокуратурою області внесено 

подання, за результатами розгляду якого до 4 службовців прикордонної служби 

вжито заходів дисциплінарного впливу. 

Загалом, на усунення виявлених порушень при виконанні законів про 

адміністративні правопорушення прокуратурою області внесено 10 документів 

реагування на адресу керівництва Львівської митниці, Головного управління 

МВС України у Львівській області, Державної податкової служби у Львівській 

області, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у 

Львівській області, Територіального управління Держгірпромнагляду по 

Львівській області, Державної служби з лікарських засобів у Львівській області. 

За результатами розгляду документів реагування до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 24 посадові особи, з них: 4 службові особи 

Львівської митниці, 7 працівників органів внутрішніх справ, 5 посадовців 

органів державної податкової служби, 4 посадовці інспекції 

Держархбудконтролю у Львівській області, 4 посадовці прикордонних загонів. 

Упродовж першого півріччя 2013 року прокуратурою області забезпечено 

участь в судах у розгляді 575 справ про порушення митних правил. 

Реагуючи на незаконні постанови суду з вказаних питань, внесено            

4 апеляційні скарги. 

 

Стан законності у сфері додержання бюджетного та податкового 

законодавства 

З початку року року органами прокуратури на цьому напрямі розпочато 

43 кримінальні провадження, збитки в яких перевищують 14 млн. грн., до суду 

з обвинувальним актом з яких вже скеровано 8. Внесено 133 подання, за якими 

відшкодовано 706 тис. грн. до бюджету. Притягнуто до відповідальності        

115 посадових осіб, у тому числі 35 посадовців органів контролю. 

За задоволеними позовами прокурорів до бюджету стягнуто понад 

10,2 млн. грн., добровільно відшкодовано та реально виконано рішення суду на 

3,5 млн. грн. 
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Виявлено порушення вимог законодавства, спрямованого на забезпечення 

законності використання бюджетних коштів на виконання державних 

цільових програм. 

Зокрема, порушення встановлено під час використання бюджетних 

коштів в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та 

проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357. 

Загалом з початку року прокуратурою області розпочато                             

7 кримінальних проваджень за фактами зловживань службових осіб ДП 

«Дирекція з будівництва об’єктів ЄВРО 2012 у м. Львові» та інших 

розпорядників бюджетних коштів, вчинених спільно з посадовими особами 

підприємств-підрядників – виконавців робіт за фактами службових та 

корисливих злочинів при використанні бюджетних коштів, виділених за 

відповідною державною програмою на підготовку до чемпіонату Європи до 

футболу. Загальна сума спричинених державі збитків у вказаних 

провадженнях сягає майже 9,7 млн. грн. На даний час до суду з 

обвинувальним актом вже скеровано 1 із вказаних кримінальних проваджень. 

Аналогічні порушення виявлялись і при виконанні інших бюджетних 

програм. 

Так, проведеною прокуратурою області перевіркою встановлено, що 

службові особи управління у справах поліграфії та телерадіопростору 

Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історій та культури в порушення 

вимог Бюджетного кодексу України вчинили розтрату бюджетних коштів на 

загальну суму 1 093,4 тис. грн., виділених на виконання Регіональної програми 

розвитку інформаційного простору області на 2007-2011 роки для видавництва 

«Зводу пам’яток України. Львівська область», який так і не був виданий. З 

врахуванням зазначеного, 17.05.2013 прокуратурою області за вказаним фактом 

внесено відомості до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове розслідування. 

Приділялась увага питанням додержання законодавства при здійсненні 

державних закупівель. 

З початку року у цій сфері прокурорами розпочато 21 кримінальне 

провадження, 2 з яких з обвинувальним актом на даний час скеровано до суду. 

Внесено понад 58 подань, за результатами розгляду яких притягнуто до 

відповідальності 61 посадову особу органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, в тому числі 12 посадовців органів контролю. 

Так, 27.05.2013 прокуратурою області з обвинувальним актом та угодою 

про визнання винуватості скеровано до суду кримінальне провадження, 

розпочате за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України 18.01.2013 за 

результатами перевірки в управлінні капітального будівництва Львівської 

обласної державної адміністрації, про обвинувачення колишнього заступника 
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начальника управління – голови його тендерного комітету, з вини якого кошти 

для закупівлі житла за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 

566,7 тис. грн. були незаконно перераховані за придбання квартири у 

недобудованому будинку у м. Трускавці, який з 2007 року (термін виконання 

зобов’язань підрядника щодо будівництва) до цього часу не зданий в 

експлуатацію. 

Пред’явлено позовів про відшкодування збитків, заподіяних державі 

фінансовими порушеннями у сфері державних закупівель, на суму 

1353 тис. грн., які судом задоволено на даний час 458 тис. грн. 

Зокрема, 14.06.2013 господарським судом Львівської області порушено 

провадження за позовом заступника прокурора області в інтересах управління 

капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації до 

ТзОВ «Інвестиції і консалтинг» про зобов’язання товариства передати у 

власність УКБ ЛОДА вищевказану квартиру у будинку № 14а по 

вул. Сагайдачного у м. Трускавці, вартістю 566,7 тис. грн. відповідно до умов 

договору про інвестування будівництва (придбання) житла. 

Сума, на яку задоволено позови в інтересах держави 

(усього у 1-му півріччі 2013 році стягнуто 40,3 млн. грн.) 

 

Пріоритетом наглядової діяльності прокуратури залишається 

додержання податкового законодавства, насамперед територіальними 

органами Міністерства доходів і зборів України (колишньої державної 

податкової служби). 

За результатами наглядової діяльності у цій сфері прокурорами розпочато 

3 кримінальні провадження відносно працівників вказаних органів, внесено у 

них 90 подань, до відповідальності притягнуто 97 податківців. 
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Виявлено низку службових злочинів, вчинених посадовими особами 

вказаних органів, пов’язаних із невжиттям ними передбачених законом заходів 

реагування на порушення платниками податків вимог податкового 

законодавства. 

До прикладу, проведеною прокуратурою області перевіркою встановлено 

факт несвоєчасного включення службовими особами ДПІ у Галицькому районі 

м. Львова узгоджених сум податкових зобов’язань в картку особового рахунку 

ПП «Фірма «Інтергурт» як суму податкового боргу, та невжиття своєчасних 

заходів до стягнення податкового боргу на загальну суму 54,8 млн. грн. За 

указаним фактом 20.02.2013 прокуратурою області у ЄРДР зареєстровано 

кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. 

Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області. 

У сфері оподаткування органами прокуратури області до суду скеровано 

позовів на суму 3,1 млн. грн. Сума на яку на даний час задоволено позови 

становить – 4,1 млн. грн., з них рішення набрали законної сили – на 

635 тис. грн., реально виконано судових рішень на 521 тис. грн. 

 

Стан законності у сфері захисту майнових прав держави та у 

кредитно-фінансовій сфері 

Застосовуючи наглядові та представницькі повноваження, прокурори 

захищали майнові інтереси держави та територіальних громад області. 

У сфері захисту державної власності до суду скеровано позовів на суму 

4,4 млн. грн., які на даний час задоволено на суму 1,2 млн. грн., реально 

виконано – на 335 тис. грн. 

Результативну роботу проведено прокурором м. Львова, яким розпочато 

4 кримінальні провадження за фактами незаконного вибуття із власності 

територіальної громади обласного центру об’єктів комунального майна. 

Так, прокуратурою міста встановлено, що право власності на будівлю по 

вул. Коновальця, 4 у м. Львові площею 767,4 кв. м., орієнтовною мінімальною 

ринковою вартістю 2,4 млн. грн. на підставі незаконного судового рішення у 

справі, участі у розгляді якої Львівська міська рада не брала, та в ході розгляду 

якої приналежність будівлі до комунальної власності не перевірялась, було 

зареєстровано за сторонньою фізичною особою. Підставою для такої реєстрації 

послужила мирова угода між позивачем та відповідачем у справі (іншою 

сторонньою особою), за умовами якої визнавалось право власності позивача на 

будинок, затверджена ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду. При 

реєстрації вказаного права власності у ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» порядок 

державної реєстрації речових прав працівниками БТІ не було дотримано. 

За вказаним фактом зловживання службовим становищем посадовими 

особами ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» прокуратурою міста 29.03.2013 розпочато 
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кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу 

України. 

Аналогічним способом неправомірно відчужено комунальний будинок по 

вул. Збоїща, 3 у м. Львові, загальною площею 167 кв. м. ринковою вартістю 

564,7 тис. грн., а також ще 10 нежитлових приміщень комунальної власності 

загальною площею 1,4 тис. кв. м., вартістю 1,9 млн. грн. (за вказаними 

фактами, 02.04.2013 прокуратурою м. Львова також внесено відомості до ЄРДР 

про вчинення службовими особами ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» кримінальних 

правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). 

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях, які 

об’єднані із провадженням, розпочатим відносно судді, що виносив відповідні 

неправосудні рішення, на даний час проводиться відділом розслідування 

корупційних кримінальних правопорушень прокуратури області. 

При цьому, прокуратурою області та Дрогобицьким міжрайонним 

прокурором до Апеляційного суду Львівської області подано 4 апеляційні 

скарги на ухвали вищевказаного суду про визнання мирових угод, відповідно 

до яких визнано право власності за фізичними особами на нежитлові 

вищевказані приміщення, що належали на праві комунальної власності 

територіальній громаді м. Львова. Судом апеляційної інстанції вищевказані 

ухвали суду скасовано, справи направлено на новий судовий розгляд. 

Крім того, 06.02.2013 прокуратурою м. Львова розпочато кримінальне 

провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України за фактом 

недбалого ставлення працівників ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» до виконання 

службових обов’язків під час реєстрації права власності за на будівлю за 

адресою вул. Шевченка, 354а у м. Львові за ТзОВ «Облнафтобуд альянс», 

оскільки, як встановлено перевіркою, об’єкту за такою адресою не існує, а 

фактично було зареєстровано право власності товариства на комунальну 

будівлю загальною площею 851,8 кв. м. на вул. Шевченка, 352, вартістю 

675,3 тис. грн., яку, в подальшому, двічі перепродано. Досудове розслідування 

у вказаному кримінальному провадженні на даний час триває. 

Слід зазначити, що у І півріччі поточного року прокуратурою області 

організовано вивчення на предмет законності судових рішень, на підставі яких 

за фізичними та юридичними особами визнано право власності на нерухоме 

майно, а також на об’єкти незавершеного будівництва, у тому числі ті, що 

самочинно збудовані на земельних ділянках, які перебувають у комунальній 

власності та не надані у власність чи користування. За наслідками перевірки    

20 судових рішень оскаржено органами прокуратури в апеляційному порядку. 

Загальна площа об’єктів нерухомості, на які судами визнано право власності, 

становить 9 111,1 кв. м. Відповідно, площа земельних ділянок під вказаними 

будівлями та об’єктами незавершеного будівництва склала орієнтовно 

10 тис. кв. м., вартість якої відповідно до нормативно-грошової оцінки 

становить понад 13,4 млн. грн. 
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Загалом, у сфері комунальної власності пред’явлено позовів на суму 

19,7 млн. грн., судом їх задоволено на даний час на суму 8,3 млн. грн., сума за 

рішеннями, що набрали законної сили становить 2,4 млн. грн., реально 

виконано судові рішення вже на 1 108 тис. грн. 

Органами прокуратури вживаються заходи до припинення порушень у 

кредитно-фінансовій сфері, зокрема банківській системі, її державному 

секторі та відшкодування заподіяних збитків. 

За результатами перевірок банківського законодавства розпочато              

7 кримінальних проваджень, з яких 2 вже скеровано до суду. 

Викрито факти розтрати майна службовими особами банків. 

Зокрема, за результатами перевірки прокуратурою м. Червонограда 

25.02.2013 розпочато 3 кримінальні провадження за фактами перевищення 

службових повноважень та заволодіння коштами громадян посадовими 

особами Соснівського відділення Філії – Львівське обласне управління ПАТ 

«Державний ощадний банк України» у сумі, відповідно, 22 387 грн.,           

16 430 доларів США та 330 000 грн. за ч. 1 ст. 365, ч. 2 і 3 ст. 190 

Кримінального кодексу України. 

Дані кримінальні провадження об’єднані, досудове розслідування 

здійснюється слідчим відділом прокуратури Львівської області. 

 

Стан законності у паливно-енергетичному комплексі 

Додержання законодавства у паливно-енергетичному комплексі, 

передусім при розрахунках за спожитий природний газ, залишається одним із 

важливих завдань органів прокуратури. 

За результатами перевірок на цьому напрямі розпочато одне кримінальне 

провадження. Внесено 33 подання, до відповідальності притягнуто 

18 посадових осіб, у тому числі 5 – органів контролю. Відшкодовано 

16,7 млн. грн. 

Так, Самбірською міжрайонною прокуратурою 25.02.2013 розпочато 

кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України, за 

фактом скерування в період 2010-2011 років посадовими особами ПТМ 

«Самбіртеплокомуненерго» коштів за спожиту абонентами підприємства 

теплову енергію не на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання, внаслідок чого у вказаний період не перераховано ДК «Газ 

України» НАК «Нафтогаз України» коштів за спожитий природний газ на суму 

105,3 тис. грн. Досудове розслідування триває. 

Перевірками охоплено всі органи місцевого самоврядування в сферу 

управління яких входять підприємства комунальної теплоенергії – найбільші 

боржники із сплати за спожитий природний газ, на їх адресу внесені документи 

прокурорського реагування. 
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Стан законності у сфері захисту конституційних засад 

підприємницької діяльності 

Актуальною для місцевих підприємців залишається проблема 

безпідставного проведення перевірок правоохоронними та контролюючими 

органами. 

З метою покращання інвестиційного клімату в регіоні, зменшення тиску 

на бізнесове середовище, органами прокуратури одним із пріоритетів у своїй 

діяльності визначено забезпечення конституційних засад підприємницької 

діяльності. 

З метою оперативного отримання інформації про факти незаконного 

тиску на бізнес та адекватного реагування на такі випадки у прокуратурі 

області та підпорядкованих прокуратурах запроваджено «гарячу лінію». 

Яскравим прикладом встановлення фактів порушення конституційних 

прав підприємців є наслідки перевірки Львівського міжрайонного прокурора з 

нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері діяльності 

Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю 

та нагляду на державному кордоні та транспорті. Встановлено, що її службові 

особи, всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 

№ 1348, незаконно стягували плату за надання інформаційних послуг, послуг із 

оформлення документів та надання роз'яснення чинних нормативних 

документів, чим спричинено шкоду суб’єктам господарювання, які зверталися з 

вказаних питань, на загальну суму понад 560 тис. грн. За вказаним фактом 

12.03.2013 зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 

Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. 

 

Стан законності у сфері екологічної безпеки та охорони 

навколишнього природного середовища 

Органами прокуратури Львівської області вживалися організаційно-

практичні заходи щодо покращання стану законності в екологічній сфері. 

Розпочато актуальні кримінальні провадження за фактами забруднення 

атмосферного повітря, самовільного видобування корисних копалин, 

незаконної порубки зелених насаджень, розкрадання бюджетних коштів.  

Надавалася принципова оцінка роботі органів влади та державного 

контролю. Широко застосовувалися повноваження щодо відшкодування 

завданих державі збитків. 

З початку року у цій сфері до суду подано позовів на суму 813 тис. грн. 

На даний час задоволено позовів органів прокуратури на суму 1,1 млн. грн., 

сума за рішеннями, що набрали законної сили – 1 млн. грн., реально виконано 

рішення судів на суму 119 тис. грн. 

Прокурорські перевірки засвідчили про недостатню роботу органів 

контролю у сфері поводження з відходами. 
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Не виконуються вимоги закону при здійсненні контролю у цій сфері 

обласними органами Держекоінспекції, Держсанепідслужби та 

Держветфітослужби України. 

Як наслідок, порушення законів мають поширений характер. Не 

здійснюється повне збирання, максимально можлива утилізація, своєчасне 

знешкодження та видалення відходів, що призводить до створення стихійних 

сміттєзвалищ та забруднення довкілля. 

У ході прокурорських перевірок також виявлено факти незаконного 

використання бюджетних коштів, що виділяються на збирання, заготівлю та 

утилізацію відходів, як вторинної сировини.  

Завдяки реалізації органами прокуратури області нових організаційно-

практичних заходів, основною метою яких є реагування на бездіяльність 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та реального усунення 

порушень у сфері поводження з відходами, вдалося досягнути позитивних 

результатів на вказаному напрямку.  

Загалом органами прокуратури Львівщини заявлено 25 адміністративних 

позовів щодо визнання незаконною бездіяльність органів місцевого 

самоврядування, припинення експлуатації та ліквідацію несанкціонованих 

сміттєзвалищ. На даний час судами задоволено 5 таких позовів. 

Так, 17.06.2013 постановою Львівського окружного адміністративного 

суду задоволено позов заступника прокурора області та визнано протиправною 

бездіяльність Львівської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови 

в частині забезпечення створення нового полігону для захоронення твердих 

побутових відходів для міста Львова та зобов’язано усунути порушення вимог 

Закону України «Про відходи» тощо. 

Крім того, упродовж поточного року у даній сфері органами прокуратури 

Львівщини за результатами наглядової діяльності розпочато 3 кримінальні 

провадження, розмір збитків у яких становить понад 25 млн. грн.   

За наслідками винесених 115 постанов про проведення перевірок на 

усунення виявлених порушень внесено 99 подань. За результатами розгляду 

документів реагування скасовано 2 незаконних акти, до відповідальності 

притягнуто 92 посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, з 

яких 36 – посадовці органів контролю; відшкодовано до бюджету 17 тис. грн. 

Крім того, в суди заявлено 3 позови про стягнення завданих 

забрудненням і засміченням земель збитків на загальну суму 629 тис. грн., 

Також, судами задоволено 3 аналогічні позови попередніх років на загальну 

суму понад 500 тис. грн. 

За бездіяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

державного контролю у області набули поширення факти незаконного 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення. 
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Мають місце випадки протиправного видобутку піщано-гравійної 

сировини. Такі факти характерні насамперед для Самбірського, Жидачівського, 

Дрогобицького та Стрийського районів. 

За результатами перевірок у цій сфері прокурорами розпочато                   

4 кримінальні провадження. Розглянуто із вжиттям заходів 7 подань, до 

відповідальності притягнуто 5 посадових осіб, до суду заявлено 2 позови про 

відшкодування збитків на суму понад 200 тис. грн. 

Органами прокуратури Львівської області постійно приділяється увага 

додержанню законодавства про охорону лісових ресурсів. Загальна площа 

земель лісового фонду Львівської області становить майже 700 тис. га, з яких 

615 тис. га вкриті лісовою рослинністю (31,8 % території). 

Основною проблемою галузі є відсутність належної охорони лісів. За 

недбалого ставлення посадових осіб у цій сфері до виконання службових 

обов’язків набули поширення незаконні рубки дерев, порушення суб’єктами 

господарювання технологічних процесів при проведенні лісозаготівельних 

робіт. Діють нелегальні лісопильні та деревообробні цехи, які переробляють 

незаконно заготовлені лісоматеріали. 

За результатами проведених перевірок прокурорами розпочато 

6 кримінальних проваджень, з них 2 надіслано до суду з обвинувальними 

актами. Розглянуто із вжиттям заходів 46 подань, за результатами розгляду 

яких скасовано 3 незаконні акти, до відповідальності притягнуто 149 посадових 

осіб, з яких 97 – органів державного контролю, до бюджету відшкодовано 

338 тис. грн., заявлено позовів щодо відшкодування збитків у цій сфері на 

загальну суму 116 тис. грн. 

Проблемним для Львівської області залишається питання додержання  

законодавства у сфері охорони та раціонального використання тваринного 

світу.  

Зокрема не всіма мисливськими господарствами виконуються обов’язки 

по забезпеченню кількісного складу кваліфікованої єгерської служби, 

належного утримання та охорони мисливських угідь. Саме через бездіяльність 

посадових осіб вказаних господарств поширення набули факти браконьєрства. 

Щороку на території області фіксується близько 250 випадків браконьєрства.  

Мають місце факти, коли особи, на яких покладено обов’язок по охороні 

мисливських тварин, боротьбі з браконьєрством самі стають на шлях вчинення 

злочину, організовують незаконні полювання, самі займаються таким 

злочинним промислом, а кошти господарств, які повинні спрямовуватись на 

розвиток та охорону угідь витрачають на власні цілі.  

Разом з цим, не меншої шкоди об’єктам тваринного світу, завдається 

через не дотримання мисливськими господарствам вимог ветеринарного та 

іншого природоохоронного законодавства, що в свою чергу призводить до 

поширення небезпечних хвороб серед мисливських тварин та їх гибелі.  
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Бездіяльність посадових осіб таких господарств по забезпеченню 

раціонального використання об’єктів тваринного світу, неналежному 

фінансування заходів по їх розвитку призводить до погіршення середовища 

перебування тварин, до зменшення їх кількісного та видового складу.   

Прокурорськими перевірками виявлено суттєві недоліки і в діяльності 

органів державного контролю, на які також покладено обов’язок по боротьбі з 

браконьєрством та контролю за додержанням законодавства у сфері охорони 

тваринного світу. 

Перевірки засвідчили, що незважаючи на вжиті заходи, посадовими 

особами органів контролю реального впливу на проблеми боротьби з 

браконьєрством та забезпеченню законності у цій сфері не досягнуто.  

Попри наявність аж чотирьох контролюючих органів їх перевірки 

переважно носять формальний характер, з метою нарощування кількісних 

показників вносяться формальні акти перевірок та приписи, усунення 

виявлених порушень не контролюється, між вказаними органами немає 

належної співпраці і як результат дієвих заходів не вживається.  

На даний час за результатами розгляду подання прокуратури області 

Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства з 

метою усунення виявлених прокурорською перевіркою порушень вжито ряд 

організаційно-практичних заходів, виявлені порушення обговорено на колегії 

управління за участю працівників галузі, винних у допущених порушеннях осіб 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

Крім того, в ході проведення перевірок виявлено факти порушення вимог 

чинного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування в частині 

прийняття рішень про погодження надання в користування мисливських угідь.   

Зокрема, 13.06.2013 прокуратурою області внесено позовну заяву до 

господарського суду м. Києва про скасування рішення Львівської обласної ради 

та укладеного на його підставі договору про умови ведення мисливського 

господарства, якими незаконно передано в користування одному із 

мисливських господарств області понад 30 тис. га мисливських угідь строком 

на 15 років. Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.06.2013 

порушено провадження у справі № 910/11729/13 за вказаним позовом. 

Всього органами прокуратури за результатами перевірок додержання 

законодавства у сфері охорони тваринного світу внесено 26 подань за 

результатами розгляду яких скасовано 5 актів, до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 37 посадовців, з яких 25 – органів контролю. 

 

Стан законності у сфері земельних правовідносин 

Органами прокуратури області протягом 1 півріччя 2013 року 

активізовано роботу з питань захисту інтересів громадян та держави в галузі  

земельних відносин, що дало позитивні результати реагування на порушення 
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законодавства у вказаній сфері. 

У поточному році на вказаному напрямі розпочато 10 кримінальних 

проваджень, внесено 391 подання, з яких із вжиттям заходів вже розглянуто 

380, за прокурорського втручання скасовано 350 незаконних рішень органів 

місцевого самоврядування та виконавчої влади, притягнуто до відповідальності 

262 посадові особи органів влади, з яких 55 – органів державного контролю. 

Також органами прокуратури області проведено низку актуальних 

перевірок, за результатами яких вжито заходів прокурорського реагування 

представницького характеру. Так, у провадженні судів на даний час перебуває 

230 позовних заяв щодо земель площею 500 га вартістю 30 млн. грн., судами 

задоволено позовів вказаної категорії щодо земель площею 724 га вартістю 

18,9 млн. грн., реально виконано судових рішень на суму 15 млн. грн. 

Окрім цього, внаслідок вжитих прокурорами заходів реагування, а саме за 

результатами розгляду подань та за рішеннями судів, реально повернуто 

1 336 га земель вартістю 33,3 млн. грн., а також в позасудовому та судовому 

порядках попереджено незаконне вибуття з державної та комунальної власності 

земель на загальну площу 1 559 га вартістю 86 млн. грн. 

У роботі на вказаному напрямі застосовувалось комплексне вжиття 

цивільно-правових та кримінально-правових заходів прокурорського 

реагування. 

Прокуратурою області 07.05.2013 в Бориславський міський суд 

пред’явлено 5 позовних заяв в інтересах Східницької селищної ради до              

5 фізичних осіб – жителів смт. Східниця, про визнання недійсними та 

скасування державних актів на право власності на земельні ділянки загальною 

площею 0,38 га вартістю 1,27 млн. грн., а також про їх витребування та 

повернення в комунальну власність. Справи перебувають на розгляді. 

Підставою пред’явлення вказаних позовів стало виявлення факту набуття 

вказаних земель на підставі підроблених рішень органу місцевого 

самоврядування, що підтверджується матеріалами досудового розслідування у 

кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього секретаря 

Східницької селищної ради у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. 

Приділено увагу питанню надходження коштів до бюджету від плати 

за землю. 

Прокуратурою міста Львова 17.05.2013 подано до Львівського окружного 

адміністративного суду позов про визнання нечинною та скасування ухвали 

Львівської міської ради від 27.12.2012 № 2029 «Про нарахування та сплату 

орендної плати за землю і земельного податку», якою, в порушення вимог 

ст. 288 Податкового кодексу України, для платників орендної плати за землю 

встановлено пільгу у розмірі 60 % від суми нарахованих платежів, що 

зараховується до міського бюджету. 
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Також прокуратурою Личаківського району м. Львова у червні 2013 року 

до господарського суду Львівської області подано дві позовні заяви про 

розірвання договорів оренди земельних ділянок площею понад 3 га вартістю 

більше 10 млн. грн., орендарями яких систематично не сплачується плата за 

землю. Справи призначені до слухання. 

Особлива увага зверталась на додержання вимог земельного 

законодавства в природно-заповідному фонді. 

Львівська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у 

природоохоронній сфері встановила, що у травні 2005 року розпорядженням 

голови Золочівської районної державної адміністрації за відсутності 

позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації 

затверджено проект землеустрою щодо організації та встановлення межі 

природно-заповідного об’єкта – ландшафтного заказника «Верхобузький» 

площею 261,7 га. З метою усунення порушення прокуратурою 10.06.2013 

внесено подання, за наслідками розгляду якого незаконне розпорядження  

скасовано.  

Окрім цього, 10.06.2013 прокуратурою міста Львова подано до 

Львівського окружного адміністративного суду позов про зобов’язання 

Львівської міської ради забезпечити проведення робіт з винесення меж 

27 об’єктів природно-заповідного фонду м. Львова та закріплення їх в натурі 

(на місцевості). Розгляд справи триває. 

Є позитивні результати в сфері нагляду за додержанням земельного 

законодавства і щодо користування і розпорядження землями інших 

категорій. 

Рішенням господарського суду Львівської області від 16.05.2013 

задоволено позов прокурора Яворівського району в інтересах Яворівської 

районної державної адміністрації до ДІБП «Аратх-Явір» про розірвання 

договору оренди та повернення земельної ділянки площею 12,87 га вартістю 

3,8 млн. грн. на території Залузької сільської ради.  

Водночас, на виконання рішення господарського суду Львівської області 

від 29.03.2013 у справі за позовом прокурора Шевченківського району 

м. Львова в інтересах Львівської міської ради до ВАТ «Львівпокізол» про 

розірвання договору оренди земельної ділянки реально повернуто 

територіальній громаді м. Львова земельну ділянку площею 3,7 га вартістю 

5,9 млн. грн.  

 

Стан законності у сфері транспорту 

Низку актуальних перевірок проведено у сфері транспорту. Особливу увагу 

було звернуто на законність використання підприємствами транспортної галузі 

бюджетних коштів. 
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Порушення з ознаками кримінально-караних діянь виявлені під час 

перевірок законності використання коштів на ремонт та утримання 

автомобільних доріг загального користування та вулично-шляхової мережі 

(зареєстровано 11 кримінальних проваджень), при відшкодуванні автомобільним 

перевізникам втрат за пільгові перевезення пасажирів (1), при використанні 

коштів в рамках програми ЄВРО-2012 на розвиток Львівського аеропорту (2) та 

оновлення парку автобусів у містах, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату 

ЄВРО-2012 (1). 

Так, прокуратурою області 28.03.2013 зареєстровано кримінальне 

провадження за ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України відносно службових 

осіб Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1 та 

ТОВ «Львівські автобусні заводи», якими допущено розтрату бюджетних коштів 

на загальну суму 449 тис. грн. при придбанні автобусів в рамках бюджетної 

програми «Оновлення парку автобусів у містах, в яких відбуватимуться матчі 

чемпіонату ЄВРО-2012».  

18.02.2013 за результатами перевірок додержання вимог законодавства при 

використанні бюджетних коштів ДП «Дирекція з будівництва об’єктів Євро-2012 

у м. Львові» на розвиток Львівського аеропорту, прокуратурою області до ЄРДР 

внесено дані про 2 кримінальні правопорушення відносно службових осіб 

вказаного розпорядника коштів та підрядних організацій за ст.ст. 364 ч. 2, 366 

ч. 2 Кримінального кодексу України, якими незаконно використано 

4 369 тис. грн. бюджетних коштів.  

Досудове розслідування у даних кримінальних провадженнях триває. 

Усього з початку року прокурорами зареєстровано 14 кримінальних 

проваджень, сума збитків у яких склала близько 6 212 тис. грн. До суду 

скеровано 2 провадження, у яких збитки у розмірі 548 тис. грн. відшкодовані у 

ході досудового слідства.  

За результатами розгляду 16 документів реагування до відповідальності 

притягнуто 13 службових осіб уповноважених органів, державі відшкодовано 

669 тис. грн. 

З огляду на наявну у 2012 році негативну тенденцію до збільшення 

кількості транспортних подій, особлива увага приділялася питанням додержання 

законів щодо безпеки руху та пасажирських перевезень. Захист прав громадян 

на отримання якісних та безпечних послуг у сфері пасажирських перевезень 

визначено одним із головних пріоритетів у здійсненні наглядової діяльності 

прокуратури області у 2013 році. Стан додержання законодавства про безпеку 

руху на транспорті обговорено на міжвідомчій нараді 04.03.2013.  

Крім того, на цьому напрямі на усунення виявлених порушень внесено 

50 подань, до відповідальності притягнуто 52 посадові особи органів державної 

влади та місцевого самоврядування, з яких 25 – органів контролю.  

Зокрема, перевірками в управлінні Укртрансінспекції у Львівській області 

виявлені порушення вимог Законів України «Про автомобільний транспорт», 
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«Про запобігання та протидію корупції», «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», на усунення яких 

прокуратурою області внесено 4 подання, до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 13 посадових осіб. 

У діяльності цього органу державного контролю виявлено і порушення з 

ознаками кримінально-караної корупції. Так, прокуратурою області 18.05.2013 

закінчено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне 

провадження відносно службовця управління за ч. 3 ст. 368 Кримінального 

кодексу України, який вимагав та отримав хабара у сумі 4 тис. грн. за невжиття 

заходів до правопорушника. Судовий розгляд триває. 

Суттєві порушення вимог законодавства про безпеку руху виявлено у 

діяльності підрозділів Державтоінспекції. За внесеними поданнями до 

дисциплінарної відповідальності притягнуто 24 працівники органів ДАІ. 

Як наслідок, вдалося зупинити тенденцію зростання кількості дорожньо-

транспортних подій за участю водіїв ліцензованого автотранспорту, знизити 

число загиблих пасажирів. 

За матеріалами перевірок у митній сфері до ЄРДР внесено відомості про 

вчинення 2 кримінальних правопорушень, за документами прокурорського 

реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 29 службових осіб 

Львівської митниці Міндоходів.  

 

Стан законності у сфері захисту прав і свобод дітей 

Згідно статистичних даних в області проживає понад 480 тис. дітей. 

Органами прокуратури Львівської області систематично приділяється увага 

стану додержання законодавства, спрямованого на захист прав і свобод дітей. 

Впровадження Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні та застосування комплексного підходу щодо реалізації 

прокурорами повноважень у сфері захисту прав і свобод дітей надали 

можливість забезпечити поновлення прав дітей на якісно новому рівні, 

застосовувати кримінальну репресію до дітей, у спосіб, що найменше порушує 

звичайний уклад життя для неповнолітніх.  

Завдяки вжитим заходам, у тому числі внаслідок координуючої ролі 

прокуратури з початку року спостерігається стійка тенденція до зниження рівня 

злочинності серед неповнолітніх – зареєстровано 166 злочинів цієї категорії     

(- 55,4 %). Зменшилася на 51,7 % кількість неповнолітніх, які брали участь у їх 

вчиненні. Всього викрито 116 дітей, які вчинили злочини (у 2012 році – 240). 

Більше 90 % неповнолітніх, які вчинили злочини, становить учнівська 

молодь і лише майже 10 % – працездатні особи, які не працювали і не 

навчались. 
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Із загальної кількості вчинених злочинів даної категорії – 72 тяжких та 

особливо тяжких (у 2012 – 169). 
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Дві третини від вчинених дітьми злочинів є корисливими (крадіжки, 

грабежі, шахрайства). На 80 % зменшилося число злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

При цьому за кожним фактом вчинення неповнолітнім злочину органами 

прокуратури організовано перевірки повноти вжитих заходів органами системи 

профілактики (кримінальною міліцією, службою у справах дітей, органами та 

закладами освіти). Виявлені порушення у їх діяльності стали підставою для 

внесення органами прокуратури 49 подань. За ініціативи прокуратури 

притягнуто до відповідальності 66 посадовців органів влади. 

Суттєво гуманізовано правоохоронними органами Львівської області 

кримінальну репресію, яка застосовувалась до неповнолітніх. Впродовж 

першого півріччя поточного року лише до 3 неповнолітніх застосовано такий 
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запобіжний захід, як тримання під вартою (у І півріччі 2012 року – 15) за 

вчинення ними особливо тяжких злочинів та щодо 3 дітей застосовано реальну 

міру покарання у вигляді позбавлення волі. Водночас, майже удвічі збільшено 

кількість застосованих до неповнолітніх заходів виховного характеру. 

Тенденція до зменшення кількості дітей, які перебувають у 

пенітенціарних установах, є наслідком гуманізації кримінального судочинства, 

реалізації засад та принципів, запроваджених новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 

За результатами проведених перевірок прокурори реагували на 

порушення вимог законів при поміщенні та триманні дітей у цих закладах. 

На усунення порушень закону у спеціальних виховних установах, слідчих 

ізоляторах та виховних колоніях пенітенціарної служби органами прокуратури 

у поточному році внесено 16 документів реагування, за їх втручання 

притягнуто до відповідальності 14 службових осіб. 

 

У поточному році органами внутрішніх справ до суду надіслано            

137 кримінальних проваджень, закрито з направленням у суд для застосування 

заходів примусового характеру у зв’язку з недосягненням віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, 4 провадження стосовно 6 підлітків, скеровано 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру 5 осіб. 

Судами за участі прокурорів розглянуто майже 66 кримінальних справ 

(проваджень) та матеріалів про застосування примусових заходів виховного 

характеру стосовно 84 неповнолітніх. В апеляційному порядку оскаржено       

16 незаконних вироків судів у зазначеній категорії справ. 



 51 

Визначивши захист прав і свобод дітей пріоритетом своєї діяльності, в 

цьому році прокурори свою увагу зосередили на питаннях додержання 

законодавства про додержання прав дітей на охорону життя і здоров’я, опіку та 

піклування, усиновлення, освіту, оздоровлення та відпочинок, соціальний 

захист, захист житлових та майнових прав. 

Загалом на указаному напрямі безпосередньо прокурорами зареєстровано 

17 кримінальних проваджень, 9 скеровано до суду, внесено 330 подань, до 

відповідальності за ініціативи прокурорів притягнуто 297 посадовців органів 

державної влади, відшкодовано 256,7 тис. грн., поновлено права майже 3 тис. 

дітей. 

Основна увага органів прокуратури приділялась захисту житлових прав 

дітей та реальному їх поновленню, у зв’язку з чим прокурорами активно 

використовувались представницькі повноваження. 

Завдяки вжитим заходам у поточному році для 3 дітей з числа сиріт та 

позбавлених батьківського піклування вдалося повернути у власність житло, ще 

для 2 дітей у – користування. Загальна сума повернутого дітям майна за 

позовами прокурорів склала майже 300 тис. грн. 

Водночас проблемним залишається питання забезпечення житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При наявності в області 

185 дітей цієї категорії, які не забезпечені житлом, органами влади не 

вживались належні заходи до збереження житла цих дітей, а в окремих 

випадках ігнорувались клопотання служб у справах дітей про забезпечення 

таких дітей житлом. Однією з причин цього є недостатнє фінансування заходів, 

спрямованих на забезпечення реалізації житлових прав дітей, на що органи 

прокуратури звертали увагу органів влади у внесених поданнях. 

З огляду на викладене, знаковим на даному напрямі є прийняття 

регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на 2013-2015 роки, на реалізацію якої в обласному 

бюджеті на 2013 рік передбачені кошти в сумі 600 тис. грн. 

Всього за результатами проведених перевірок у галузі захисту житлових 

прав дітей, зареєстровано 4 кримінальні провадження, 3 з яких вже скеровані до 

суду. На адресу органів влади внесено 50 подань, за наслідками яких 

притягнуто до відповідальності 36 посадовців. 

Впродовж поточного року органами прокуратури Львівщини зверталась 

також увага на законність використання бюджетних коштів органами освіти.  

Так, прокурором м. Львова 08.02.2013 зареєстровано кримінальне 

провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 

ст. 364 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовими 

особами відділу освіти Сихівського району м. Львова, які неправомірно, в 

інтересах третіх осіб, за рахунок коштів спеціальних фондів міського бюджету, 

покрили витрати підприємства за користування ним земельної ділянки по 
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вул. Дністерській у м. Львові, на загальну суму 107 тис. грн. У провадженні 

триває досудове слідство. 

У Буському, Дрогобицькому, Золочівському, Сокальському районах мали 

місце випадки завищення вартості виконаних робіт під час будівництва та 

реконструкції об’єктів освіти. Зазначені факти заподіяння державним інтересам 

істотної шкоди стали підставою для реєстрації прокурорами районів                   

5 кримінальних проваджень. 

Окрім того, виявлені у діяльності органів освіти порушення щодо 

впровадження інклюзивної освіти, належних умов її надання, забезпечення 

учнівської молоді стипендіями та використання майна і бюджетних коштів 

стали підставою для внесення 49 подань, та притягнення до відповідальності   

47 посадовців органів державної влади, відшкодування в інтересах дітей 

198 тис. грн. 

Враховуючи, що на території області має місце високий рівень 

травматизму з дітьми, як у побуті, так і при організації дозвілля, навчального 

процесу (зареєстровано лише за І півріччя цього року майже 3 тис. випадків 

невиробничого травматизму дітей, з яких 8 – смертельних) органами 

прокуратури проведені відповідні перевірки, якими встановлені непоодинокі 

факти укриття закладами освіти нещасних випадків з дітьми, що сталися під час 

навчально-виховного процесу, порушення обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру закладами охорони здоров’я, внаслідок чого  причини 

виникнення цих випадків місцевими органами державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування не аналізувались та відповідні заходи не 

розроблялись. 

При цьому відсутність належного моніторингу причин травматизму серед 

дітей, приховування фактів отримання дітьми травм під час навчального 

процесу та низка інших порушень в діяльності департаменту охорони здоров’я 

та департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської 

облдержадміністрації стали підставою для внесення прокуратурою області 

05.06.2013 подання керівництву Львівської облдержадміністрації. 

Проблемним на території області залишається питання оздоровлення 

дітей. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування закупляють 

путівки в заклади оздоровлення та відпочинку, які не забезпечують належної 

організації охорони життя і здоров’я дітей. 

Зазначене стало однією з причин настання смертельного випадку у червні 

поточного року з неповнолітнім, який перебував в оздоровчому таборі «Мрія» 

Сколівського району. За даним фактом прокурором району розпочато досудове 

розслідування.  

Органи прокуратури області реагували також на порушення 

законодавства при організації харчування дітей. Перевірки засвідчили, що у 

закладах освіти, охорони здоров’я не створені належні умови для раціонального 

харчування дітей, внаслідок чого значне місце у структурі дитячої 
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захворюваності займають хвороби органів травлення, порушення обміну 

речовин. За поданнями прокурорів скасовано 8 незаконних рішень місцевих 

рад, якими встановлювалася плата за харчування дітей-інвалідів, дітей-сиріт та 

дітей з багатодітних сімей. 

Всього за наслідками проведених перевірок у сфері охорони життя і 

здоров’я дітей розпочато 4 кримінальні провадження, внесено 69 документів 

прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто 43 посадових осіб 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у т.ч. 7 посадових осіб 

органів контролю. 

Перевірками також встановлено, що в області ще не забезпечено у 

повному обсязі виконання вимог законодавства щодо соціального захисту дітей 

з вадами фізичного та розумового розвитку, надання їм високоякісних послуг, 

технічних засобів реабілітації, виробів медичного призначення, санаторно-

курортного лікування. Лише на 20 % створені умови для безперешкодного 

доступу дітей-інвалідів до житлових будинків, закладів освіти, культури, 

охорони здоров'я, громадського транспорту. 

З метою усунення вищевказаних порушень закону органами прокуратури 

внесено 60 документів прокурорського реагування, за наслідками розгляду яких 

до відповідальності притягнуто 42 посадовців органів влади, відшкодовано 

45 тис. грн. 

З метою інформування громадськості про стан законності у сфері захисту 

прав і свобод дітей органами прокуратури результати роботи широко висвітлені 

у засобах масової інформації. 

 

Стан розгляду звернень 

Одним з важливих напрямів діяльності органів прокуратури є розгляд 

звернень громадян та проведення їх особистого прийому. Це питання постійно 

перебуває на контролі у керівництва прокуратури області.   

Впродовж І півріччя 2013 року в органи прокуратури надійшло 11,4 тис. 

звернень громадян, з яких вирішено 5,9 тис. звернень, у т.ч. 200, що 

надійшли від народних депутатів України. 

Прокурорами на місцях активно застосовувались вимоги ст. 21 Закону 

України «Про прокуратуру» щодо скерування звернень до органів контролю, 

влади місцевого самоврядування, що ними раніше не розглядались (44 % або 

5,1 тис. звернень). 

Задоволено 201 звернення. Питома вага задоволених звернень становить 

3,4 % (по Україні 3,2 %). Більшість з питань нагляду за додержанням та 

застосуванням законів (102), з питань  представництва інтересів громадян та 

держави в суді (34). Задоволено 49 звернень про оплату праці.  

Активно в цьому напрямку спрацювали прокурори Сихівського та 

Шевченківського районів м. Львова (відповідно 25 та 15 звернень), 
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м. Борислава (17), Дрогобицький та Стрийський міжрайонні (відповідно 11 та 

12) тощо. 

На особистий прийом до органів прокуратури звернулося понад 3 тис. 

громадян. Кожного п’ятого громадянина прийнято особисто керівниками 

міськміжрайпрокуратур. 

Значна увага приділялася питанням додержання законів про звернення 

громадян органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Прокурорами систематично планувалися та проводилися такі перевірки. 

За їх результатами розглянуто із вжиттям заходів 131 подання, до 

відповідальності притягнуто 129 посадових осіб, у тому числі 8 – органів 

державного контролю. 

Реалізовуючи принцип гласності, з метою запобігання злочинності, 

формування у суспільстві авторитету і довіри до органів прокуратури 

систематично висвітлювалися у засобах масової інформації результати 

діяльності, які реально вплинули на поновлення прав громадян та захист 

інтересів держави, об’єктивно інформувалася громадськість про стан 

законності та правопорядку і заходи до їх зміцнення. 

З початку року працівниками прокуратури Львівської області здійснено 

понад 1 600 виступів у ЗМІ. Понад 250 інформаційних повідомлень розміщено 

на офіційному сайті прокуратури області та в мережі Інтернет. Розглянуто        

10 журналістських запитів. 

У прокуратурі Львівської області діє авторська телевізійна програма 

«Територія права» у якій висвітлюється актуальні питання прокурорської 

діяльності. 

Органами прокуратури області забезпечено виконання вимог Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

З початку року в органи прокуратури області надійшло 203 запити з яких 

розглянуто 170 (з них апаратом прокуратури області розглянуто – 68). 

Надано інформацію на 101 (50 %) з них, лише у 4 випадках (2 %) в її 

наданні відмовлено у зв’язку з належністю інформації до категорії з обмеженим 

доступом та з інших підстав, визначених Законом. За результатами розгляду 65 

запитів (32 %) надано роз’яснення. Належним розпорядникам інформації 

скеровано 33 запити (16 %). 

Найбільше запитувалась інформація з питань досудового розслідування, 

нагляду за додержанням і застосуванням законів, організаційно-розпорядчі 

документи. 

Органами прокуратури області вживалися заходи до забезпечення 

належного виконання вимог Закону іншими розпорядниками інформації. За 

результатами наглядових перевірок прокурорами внесено 50 подань, за їх 

ініціативи притягнуто до відповідальності 40 посадових осіб органів державної 
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з яких 2 – органів 

державного контролю. 

Стан законності в області та результати роботи органів прокуратури 

у першому півріччі 2013 року розглянуто 9 липня 2013 року на 

розширеному засіданні колегії прокуратури області. 

Колегія надала об’єктивну оцінку наглядовій роботі, визначила основні 

завдання на наступний період та конкретні заходи, спрямовані на 

удосконалення і підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. 

 

 

Прокуратура Львівської області 


