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РІШЕННЯ
Від 23.01.2018 р. № 2
Про стан законності та боротьби
із злочинністю за результатами діяльності
прокуратури у 2017 році.
Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Вирішили: Інформацію про стан законності та боротьби із злочинністю за результатами
діяльності прокуратури у 2017 році прийняти до відома (додається).
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на № 02-23/32 від 10.01.2018
Інформація
про стан законності, заходи щодо її зміцнення
та результати діяльності Лубенської місцевої
прокуратури на території Заводської міської ради
Лохвицького району протягом 2017 року

Протягом 2017 року правоохоронними органами регіону вживалися
заходи, спрямовані на зміцнення законності, покращення криміногенної
ситуації, захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів
держави.
За вказаний період правоохоронними органами обліковано 136
кримінальних правопорушень, які вчинені на території Заводської міської
громади, що на 26 % менше в порівнянні з 2016 роком.
У вчиненні 29 кримінальних правопорушень обвинувальні акти
відносно осіб, які їх скоїли, скеровані до суду.
Відсоток розкриття злочинів вчинених на території Заводської міської
громади, становить близько 40 %. Вказаний відсоток незначно менший за
районний та областні, які становлять близько 47.
На території Заводської громади умисні вбивства не вчинялися. Разом
з тим вчинено розбійний напад, який розкрито. Особа, яка вчинила даний
злочин раніше вже судима за розбій. Даній особі за ініціативи місцевої
прокуратури в Апеляційному суді Полтавської області обрано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт відносно даної
особи скеровано до суду. Вироком Лубенського місцевого суду дану особу
визнану винною у вчиненні даного злочину та призначено покарання у
вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Вчинено на території громади також і грабіж, який розкрито,
обвинувальний акт скеровано до суду. Вироком суду особа засуджена.
Робота органів поліції щодо протидії незаконному обігу наркотичних
засобів та психотропних речовин, в частині виявлення фактів збуту
наркотичних засобів у 2017 році, має незначну, але позитивну тенденцію.
Протягом року задокументовано 2 факти збуту наркотичних засобів. Особі
оголошено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою. Розгляд кримінального провадження на даний час триває в суді.
Турбує і ріст кримінальних правопорушень вчинених неповнолітніми
на території Заводської громади. Переважна їх кількість вчинена одним
неповнолітнім. Тому у даному випадку, необхідно у ситуацію втрутитися і
органу місцевого самоврядування, депутатам, органам які здійснюють
контроль у сфері охорони дитинства.
Значними є вчинення і кримінальних правопорушень, відповідальність
за які передбачена ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Більше 10 осіб, жителів Заводської громади, стали потерпілими від даного
виду злочинів. Громадянам потрібно бути обачними, виваженими при
придбанні товарів через мережу інтернет. Адже безсумнівно перераховуючи
кошти, за придбання товарів за спокусливими цінами, покупець розпочинає
обмірковувати про свої дії, нажаль лише після неотримання відповідного
товару, відсутністі мобільного зв’язку з продавцем.
Плинність керівного складу Лохвицького ВП, так і слідчого відділу,
недостатність їх контролю впливає на ефективність досудового
розслідування. Кількість проваджень, в яких не приймались остаточні
рішення, за наявності підстав були значними, що підлягало втручання у дану
ситуацію як місцевої прокуратури так і прокуратури області. Як наслідок,
місцевою прокуратури начальнику ГУНП в Полтавській області та
Лохвицького ВП внесено відповідні документи прокурорського реагування.
Протягом 2017 року не допущено порушень конституційних прав
громадян при здійсненні досудового розслідування. Підозри особам без
наявності достатніх підстав не оголошувались. Виправдувальні акти не
виносились.
Питання неможливості здійснення правосуддя у Лохвицькому
районному суді, також суттєво відображається на своєчасності проведення
ряду слідчих дій у певних кримінальних провадженнях.
На даний час криміногенна ситуація на території громади є
контрольована, та завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів
району, громади може бути покращена.
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