
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №24-21/18 

 

29 березня 2018 року м. Вижниця 

 

Про інформацію діяльності 

Кіцманської місцевої прокуратури 

за 2017 рік   

 

Керуючись п.36.ч.1. ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та відповідно до вимог ст.6 Закону України «Про прокуратуру», 

заслухавши інформацію Кіцманської місцевої прокуратури та враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності і захисту прав громадян, районна рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Кіцманської місцевої прокуратури взяти до відома 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і 

захисту прав громадян (М.Кисилиця). 

 

 

 

Голова районної ради          М. Андрюк 



Інформація  

керівника Кіцманської місцевої прокуратури Никифорука А.С. про 

діяльності Кіцманської місцевої прокуратури за 2017 рік   

 

Шановні депутати, запрошені та присутні ! 

На виконання покладених завдань Кіцманською місцевою прокуратурою 

впродовж 2017 року вжито ряд організаційно-практичних заходів, спрямованих 

на утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку та ефективного 

здійснення доручених функцій. 

Вжиті заходи сприяли зміцненню законності, внаслідок чого 

криміногенна ситуація на території Вижницького району у 2017 році 

залишалася контрольованою та стабільною. 

Так, вивченням стану законності та правопорядку в адміністративних 

межах Вижницького району встановлено, що за 12 місяців 2017 року до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 626 

кримінальних правопорушень, що на 17,6 % менше в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. 

Завдяки вжитим заходам у 2017 році зменшилася кількість тяжких 

кримінальних правопорушень – на 27,7 %, на 71,4 % зменшилась кількість 

злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина, на 45,8% зменшилась кількість злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспортних засобів та на 2,4% злочинів проти життя та здоров’я. 

Водночас, як негатив слід відмітити збільшення злочинів проти власності 

на 4,2%, на 200 % збільшилась кількість злочинів проти громадської безпеки, 

також на 33,3% зросла кількість кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів. 

Так, обліковано 32 кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Минулого року обліковано 24 таких правопорушень.  Водночас, протягом 

2017 року до суду скеровано 11 кримінальних правопорушень даної категорії, в 

той час як протягом аналогічного періоду 2016 року до суду скеровано тільки 1 

кримінальне правопорушення даної категорії. 

В рамках нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування слідчими Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП у 

Чернівецькій області місцевою прокуратурою скасовано 12 незаконних 

процесуальних рішень слідчих, дано 130 письмових вказівок у кримінальних 

провадженнях, внесено 3 документи прокурорського реагування у зв’язку з 

допущеними порушеннями вимог закону під час проведення досудового 

розслідування. 

З метою активізації розслідування упродовж 2017 року на 27 оперативних 

нарадах заслухано стан досудового розслідування у 415 кримінальних 

провадженнях. 

У 2017 році процесуальними керівниками Кіцманської місцевої 

прокуратури направлено до суду з обвинувальними актами 126 кримінальних 

проваджень. Зокрема, це кримінальні провадження за фактами вчинення 

злочинів проти життя та здоров’я особи, проти власності, довкілля, безпеки 



руху та експлуатації транспорту, в сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші. 

Прокурорами місцевої прокуратури забезпечено підтримання публічного 

обвинувачення під час розгляду в суді першої інстанції 181 кримінального 

провадження з ухваленням судом рішення по суті. 

У 2017 році місцевою прокуратурою на виконання функції 

представництва інтересів держави в суді пред’явлено шість позовних заяв в 

інтересах державних органів району щодо захисту лісів від незаконних рубок, 

про стягнення пайової участі з підприємця на користь об`єднаної громади 

Вижницької міської ради, про визнання за державою в особі ФДМУ права 

власності на будівлю пансіонату «Зелені пагорби» на суму 3 948 706грн. та у 

сфері охорони дитинства. 

Упродовж 2017 року Кіцманською місцевою прокуратурою в сфері 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях та застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян проведено 8 перевірок, 

за результатами яких внесено 8 документів прокурорського реагування. 

У 2017 році прокурорськими працівниками вирішено 87 звернень 

громадян, з яких 51 з питань досудового розслідування та 36 з інших питань, 55 

звернень направлено до інших відомств для вирішення. Заступником керівника 

Кіцманської місцевої прокуратури на особистому прийомі прийнято 15 

громадян. 

Працівниками прокуратури забезпечено взаємодію із засобами масової 

інформації щодо формування у суспільстві об’єктивної оцінки про виконання 

прокуратурою визначених законом функцій, підвищення її авторитету. 

Протягом зазначеного періоду здійснено 28 виступів в засобах масової 

інформації, в яких висвітлено роботу Кіцманської місцевої прокуратури.  

Також, впродовж 2017 року місцевою прокуратурою прийнято  участь у 

розгляді судом 4 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. 

За наслідками розгляду протоколів винні особи судом притягнуті до 

відповідальності.  

Головними пріоритетами в роботі Кіцманської місцевої прокуратури в 

2017 році залишається протидія злочинності у природоохоронній сфері, 

передусім під час лісо- та надрокористування; протидія вчиненню 

кримінальних правопорушень у бюджетній та земельних сферах, корупційним 

правопорушенням, а також координація діяльності правоохоронних органів 

району з вказаних питань. 

Дякую за увагу! 

 

Керівник Кіцманської місцевої  

прокуратури, радник юстиції              А.Никифорук 
 

 


