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Проект рішення
Про інформацію Пустомитівської окружної прокуратури
про стан законності на території Львівського району Львівської області
від “12” жовтня 2021р.

Заслухавши
інформацію
керівника
Пустомитівської
окружної
прокуратури М.Синельникова про стан законності на території Львівського
району Львівської області, керуючись підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,
враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності,
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та
регламенту від 27.09.2021, Львівська районна рада
ВИРІШИЛА:
керівника Пустомитівської окружної прокуратури
Інформацію
Синельникова Миколи Володимировича про стан законності на території
Львівського району (Бібрська, Глинянська, Городоцька, Комарнівська,
Перемишлянська,
Пустомитівська
міські
територіальні
громади;
Великолюбінська, Щирецька селищні територіальні громади; Давидівська,
Зимноводівська, Оброшинська, Підберізцівська, Сокільницька, Солонківська
сільські територіальні громади) Львівської області прийняти до відома.

Голова районної ради

Андрій СУЛИМ

Інформація
про результати діяльності Пустомитівської окружної прокуратури
Львівської області за поточний рік
Мій виступ на сесії Львівської районної ради зумовлений виконанням
вимог ст. 6 Закону України ,,Про прокуратуру”, відповідно до якої керівник
окружної прокуратури на пленарному засіданні відповідної ради інформує
населення про результати діяльності шляхом надання узагальнених
статистичних та аналітичних даних.
Перш за все хочу звернути увагу на тому, що Пустомитівська окружна
прокуратура Львівської області розпочала свою діяльність 15 березня 2021 року
та її юрисдикція поширюється на територію колишніх Пустомитівського,
Перемишлянського та Городоцького районів Львівської області.
Так, до складу території, піднаглядній окружній прокуратурі, входять 14
територіальних громад Львівського району загальною площею 2751 кв км з
населенням понад 228 тис осіб.
Штатною чисельністю у Пустомитівській окружній прокуратурі
Львівської області передбачено 29 посад, з яких 23 посади прокурорів. Також, у
складі прокуратури створено Городоцький та Перемишлянський відділи.
Водночас, незважаючи на нетривалий період діяльності, керівництвом
окружної прокуратури вживались організаційно-практичні заходи щодо
зміцнення законності на пріоритетних напрямах, захисту конституційних прав і
свобод громадян та інтересів держави, реального усунення порушень законів,
притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування
спричиненої шкоди, виконуючи при цьому функції, передбачені ст. 131-1
Конституції України та ст. 2 Закону України ,,Про прокуратуру”.
Слід зауважити, що з урахуванням законодавчих змін та переорієнтації
діяльності на даний час основною функцією прокуратури все ж таки
залишається процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях,
досудове розслідування у яких здійснюється піднаглядними органами
досудового розслідування.
Виконуючи вказану функцію, окружна прокуратура здійснює
процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, досудове
розслідування у яких здійснюється слідчим відділом та сектором дізнання
Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного
управління Національної поліції у Львівській області (м. Пустомити), слідчим
відділом та сектором дізнання Відділення поліції №1 Львівського районного
управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській
області (м. Городок) та слідчим відділом і сектором дізнання Відділення поліції
№2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління
Національної поліції у Львівській області (м. Перемишляни).
Згідно із положеннями ст. 25 Закону України ,,Про прокуратуру”,
здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що провадять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, керівники
прокуратур координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня
у сфері протидії злочинності.

Реалізовуючи вказані повноваження, 23.06.2021
Пустомитівською
окружною прокуратурою проведено координаційну нараду керівників
правоохоронних та інших органів за участі керівників піднаглядних органів
поліції, першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у
Львівській області та заступника начальника Управління Держгеокадастру у
Львівській області, на якій обговорено питання протидії злочинності на
території, яка підпадає під юрисдикцію Пустомитівської окружної прокуратури.
Також, з метою реалізації координаційних повноважень окружною
прокуратурою запроваджено практику обміну аналітичною інформацією з
питань протидії злочинності з піднаглядними органами досудового
розслідування.
З цією метою керівництву органів досудового розслідування
скеровуються листи, у яких вказується про отриману окружною прокуратурою
інформацію щодо порушень законодавства, яка опрацьовується органами
поліції та в межах повноважень проводиться перевірка.
Реалізуючи координаційні повноваження, керівництвом окружної
прокуратури у травні поточного року проведено спільну нараду із начальником
Західного міжрегіонального територіального управління Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, на якій обговорено стан
діяльності правоохоронних органів у сфері виявлення активів, одержаних
злочинним шляхом, майна підозрюваних у кримінальних провадженнях та
здійснення управління вказаними активами, а також ряд спільних нарад з
керівництвом піднаглядних органів досудового розслідування, на яких
обговорено стан виявлення, розкриття та досудового розслідування у
кримінальних провадженнях на пріоритетних напрямках.
Загалом, у період 8 місяців поточного року спостерігається позитивна
тенденція щодо зменшення зареєстрованих на території, яка піднаглядна
окружній прокуратурі, кримінальних правопорушень.
Зокрема, Відділом поліції №3 Львівського районного управління поліції
№2 Головного управління Національної поліції у Львівській області упродовж
вказаного періоду зареєстровано 1037 кримінальних проваджень (аналогічний
період 2020 року – 1083), Відділенням поліції №1 Львівського районного
управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській
області – 244 (2020 – 428) та Відділенням поліції №2 Львівського районного
управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській
області – 91 (2020 – 228).
Якщо ж аналізувати структуру злочинності у розрізі конкретного органу
досудового розслідування, піднаглядного окружній прокуратурі, можна
відзначити наступне:
І Відділ поліції №3 Львівського районного управління поліції №2
Головного управління Національної поліції у Львівській області:
З реабілітуючих підстав упродовж січня – серпня 2021 року закрито
кримінальні провадження щодо 516 кримінальних правопорушень, що на 1%
менше, ніж за аналогічний період 2020 року (521). При цьому, варто зазначити
те, що більшість вказаних кримінальних проваджень закривалося за фактами
відсутності складу кримінального правопорушення.

Загалом, упродовж 8 місяців 2021 року, без урахування зареєстрованих
кримінальних правопорушень, закритих за реабілітуючими підставами,
обліковано 521 кримінальне правопорушення, що на 7,3% менше, ніж за
аналогічний період 2020 року (562).
Слід зазначити, що упродовж 8 місяців 2021 року із порівнянням
аналогічного періоду 2020 року значно зменшилась кількість вчинених на
піднаглядній території особливо тяжких злочинів (з 5 до 4), або на 20%, тяжких
кримінальних правопорушень (з 258 до 161), або на 37,6%, а також
кримінальних проступків (з 145 до 143), або 1,4%.
Разом з тим, з 50 до 212, або ж у 4 рази збільшилась кількість вчинених на
піднаглядній території нетяжких кримінальних правопорушень.
Щодо статистичних даних у розрізі категорій зареєстрованих на
піднаглядній території злочинів, слід відзначити, що протягом 8 місяців 2021
року у порівнянні із аналогічним періодом 2020 року збільшилась кількість
зареєстрованих кримінальних правопорушень проти довкілля з 4 до 19 (у майже
5 разів), у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів (з 11 до 23, або у 2,1 рази).
Водночас, збільшення кількості виявлених кримінальних правопорушень
зазначених категорій є саме результатом належної координаційної діяльності
оружної прокуратури.
Позитивною є тенденція щодо зменшення облікованих на піднаглядній
території кримінальних правопорушень інших категорій.
Так, спостерігається зменшення реєстрації кримінальних правопорушень
проти власності з 330 до 287 (13%), проти безпеки руху та експлуатації
транспорту (з 55 до 43, або на 21,8%), проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та щодо
журналістів (з 36 до 23, або ж 36,1%).
Слід наголосити на тому, що попри зменшення вчинених на території, яка
підпадає під юрисдикцію Відділу поліції №3 Львівського районного управління
поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області на
13% кримінальних правопорушень проти власності, викликає занепокоєння
суттєвий ріст з 11 до 38 вчинених крадіжок з автомобілів.
Однією з причин вчинення кримінальних правопорушень вказаної
категорії є недостатній рівень впровадження сучасних технологій, зокрема – й
встановлення додаткових камер зовнішнього відеонагляду.
Так, незважаючи на те, що на території обслуговування вказаного органу
поліції розміщено 350 камер відеоспостереження, з яких 254 державні (249
оглядових та 5 аналітичних) та 96 приватних (94 оглядові та 2 аналітичні), ця
цифра не відповідає умовам сьогодення та кількість встановлених камер
потребує збільшення.
Ситуація ж на територіях, піднаглядних відділам окружної прокуратури,
більш негативна.
Зокрема, на території обслуговування Відділення поліції №1 Львівського
районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у
Львівській області розташовано 100 камер, з яких 9 аналітичних, а на території
обслуговування Відділення поліції №2 Львівського районного управління

поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області – 83
камери, з яких лише 1 аналітична.
Знову ж таки, левову частку встановлених камер зовнішнього
відеоспостереження становлять приватні камери.
ІІ Відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2
Головного управління Національної поліції у Львівській області:
З реабілітуючих підстав упродовж січня – серпня 2021 року закрито
кримінальні провадження щодо 121 кримінального правопорушення, що на
38,6% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (197). При цьому, варто
зазначити те, що більшість вказаних кримінальних проваджень закривалося за
фактами відсутності складу кримінального правопорушення.
Загалом, упродовж 8 місяців 2021 року, без урахування зареєстрованих
кримінальних правопорушень, закритих за реабілітуючими підставами,
обліковано 123 кримінальні правопорушення, що на 46,8% менше, ніж за
аналогічний період 2020 року (231).
Слід зазначити, що упродовж 8 місяців 2021 року із порівнянням
аналогічного періоду 2020 року значно зменшилась кількість вчинених на
піднаглядній території тяжких кримінальних правопорушень (з 56 до 31), або на
44,6%, а також кримінальних проступків (з 86 до 64), або 25,6%.
Разом з тим, з 12 до 26, або ж вдвічі збільшилась кількість вчинених на
піднаглядній території нетяжких кримінальних правопорушень.
Якщо ж говорити про статистичні дані у розрізі категорій зареєстрованих
на піднаглядній території злочинів, слід відзначити, що протягом 8 місяців 2021
року у порівнянні із аналогічним періодом 2020 року збільшилась кількість
зареєстрованих кримінальних правопорушень проти правосуддя з 2 до 3 (50%),
у сфері використання електронно – обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (1 проти жодного у
минулому році).
Щодо кримінальних правопорушень інших категорій спостерігається
позитивна тенденція щодо зменшення їх реєстрації.
ІІ№ Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2
Головного управління Національної поліції у Львівській області:
З реабілітуючих підстав упродовж січня – серпня 2021 року закрито
кримінальні провадження щодо 37 кримінальних правопорушень, що на 62,2%
менше, ніж за аналогічний період 2020 року (98). Знову ж таки, більшість
вказаних кримінальних проваджень закривалося за фактами відсутності складу
кримінального правопорушення.
Загалом, упродовж 8 місяців 2021 року, без урахування зареєстрованих
кримінальних правопорушень, закритих за реабілітуючими підставами,
обліковано 54 кримінальні правопорушення, що на 58,5% менше, ніж за
аналогічний період 2020 року (130).
Упродовж 8 місяців 2021 року із порівнянням аналогічного періоду 2020
року значно зменшилась кількість вчинених на піднаглядній території тяжких
кримінальних правопорушень (з 31 до 15), або на 51,6%.
Проте, у 3 рази (з 1 до 3) збільшилась кількість вчинених на піднаглядній
території особливо тяжких злочинів, з 6 до 8, або ж на 33,3% збільшилась

кількість вчинених нетяжких кримінальних правопорушень та з 27 до 28 (3,7%)
кримінальних проступків.
Загалом, упродовж 8 місяців 2021 року у порівнянні із аналогічним
періодом 2020 року спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення
реєстрації на території, що знаходиться під юрисдикцією органу досудового
розслідування, кримінальних правопорушень.
Виключення становлять лише кримінальні правопорушення проти
безпеки виробництва (у 2021 вчинено 2, а минулому році – жодного
кримінального правопорушення вказаної категорії) та злочини, передбачені
ст. 115 КК України (умисне вбивство) – 3 проти 1, вчиненого у 2020 році.
За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури
Львівської області та її відділів піднаглядними органами досудового
розслідування закінчено досудове розслідування у 1337 кримінальних
провадженнях (2020 - 2270), з яких у 277 скеровано обвинувальні акти до суду
(2020 - 259).
Продовжується робота окружної прокуратури щодо забезпечення
законності на пріоритетних напрямках. Зокрема, завдяки вжитим заходам
забезпечено скерування упродовж 8 місяців 2021 року до суду для розгляду по
суті 3 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях у бюджетній сфері, 3
у сфері земельних правовідносин, 6 за фактами вчинення корупційних
правопорушень та 2 у сфері охорони навколишнього природного середовища,
досудове розслідування у яких здійснювалось піднаглядними органами
досудового розслідування.
Упродовж 8 місяців поточного року на піднаглядній окружній
прокуратурі території вчинено 2 умисні вбивства. Однак, спільними зусиллями
правоохоронних органів, вказані злочини розкрито.
Слід зазначити, що належний стан досудового розслідування слідчими та
дізнавачами у кримінальних провадженнях
забезпечується завдяки
принциповій позиції прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням
законів слідчими у формі процесуального керівництва.
Зокрема, упродовж 8 місяців 2021 року прокурорами окружної
прокуратури надано 316 письмових вказівок у кримінальних провадженнях
слідчим та дізнавачам, скасовано 55 незаконних постанов про закриття
кримінальних проваджень та виявлено 9 кримінальних правопорушень,
відомості про які органом досудового розслідування не вносились до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.
З метою усунення порушень у діяльності слідчих та дізнавачів окружною
прокуратурою упродовж 8 місяців 2021 року скеровано 13 листів керівництву
ГУ НП у Львівській області, у яких ініціювалось питання щодо притягнення
винних до відповідальності.
Крім того, упродовж 8 місяців 2021 року прокурорами окружної
прокуратури забезпечено участь у розгляді судами області 93 кримінальних
проваджень, у 45 з яких ухвалено вироки.
Також, прокурорами забезпечено участь у розгляді районними судами 28
протоколів відносно 28 осіб про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією.

Значна увага Пустомитівською окружною прокуратурою приділяється
виконанню однієї з конституційних функцій – представництву інтересів
держави в суді.
Виконуючи вказану функцію,
у поточному році Пустомитівською
окружною прокуратурою з метою захисту інтересів держави до судів
пред’явлено всього 37 позовних заяв на суму 57 788 тис.грн. На даний час
судами задоволено 12 позовів прокуратури на суму 53 995 тис.грн., реально
виконано судових рішень на 7 559 тис.грн.
Зокрема, з питань земельних відносин в провадженні судів перебували на
розгляді 7 справ за позовами прокуратури на суму 56 279 тис.грн. Судами
задоволено 6 позовів на суму 52 870 грн.
Так, у вересні поточного року господарським судом Львівської області
задоволено 2 позови прокуратури до суб’єкта господарювання (ТзОВ
«Добробут для всіх») про розірвання договорів оренди землі, у зв’язку із
систематичної несплатою орендної плати, та повернення Солонківській
територіальній громаді 2 земельних ділянок , загальною площею 2,8176 га, що
в с.Поршна, вартістю 5 529 621 грн.
Окрім того, з аналогічних підстав, у серпні поточного року
господарським судом Львівської області задоволено позов прокурора до
суб’єкта господарювання (ТзОВ «Комерційний центр Львів») про розірвання
договору оренди землі та повернення Пустомитівській територіальній громаді
земельної ділянки, площею 0,5 га, вартістю понад 1 млн. грн., що у
м. Пустомити.
На даний час прокуратурою скеровано до Господарського суду Львівської
області позов в інтересах держави в особі Давидівської сільської радо до ТзОВ
«Армаліт» про стягнення заборгованості по орендній платі за землю та
розірвання договору оренди землі, що в с.Давидів, пл.0,900 га, вартістю
1 599 072,30 грн.
В бюджетній сфері до судів пред’явлено 15 позовів на суму 1 338 тис.
грн.
Так, завдяки вжитим прокуратурою заходам з метою захисту інтересів
держави в суді в особі Давидівської сільської ради, у серпні поточного року під
час слухання господарським судом Львівської області справи за позовом
прокурора, товариством з обмеженою відповідальністю ТзОВ «ВББ-Комфорт»,
яким здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків на
території одного з сіл територіальної громади, до місцевого бюджету сплачено
366 тис. грн. пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів. У зв’язку з добровільною
сплатою заборгованості відповідачем, судом провадження у справі закрито.
Також, на розгляді Пустомитівського районного суду перебуває справа за
позовом прокуратури, пред’явленим з аналогічних підстав до фізичної особи
(Котеляк Л.Л.)
про стягнення до місцевого бюджету Давидівської
територіальної громади 822 882, 60 грн. пайового внеску, внаслідок
будівництва готелю, загальною площею 2 528,8 кв.м. що в с.Пасіки-Зубрицькі
по вулиця Мазепи, будинок 120.
З питань державної та комунальної власності внаслідок виявлення фактів
порушення законності у сфері містобудування у поточному році до суду

пред’явлено 5 позовів
про скасування реєстрації права власності (до
Машталєра І.М.), знесення самочинно збудованих об’єктів нерухомості по
вул.Бузковій,1,3,5,7,9 у с.Лисиничі, загальною площею понад 8 000 кв.м.
Також, судом задоволено 1 позов прокурора на суму 1 600 тис.грн.,
рішення судами реально виконано.
Робота Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області по
забезпеченню законності триває.

