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ДОДАТОК    
до рішення №2  п’ятдесят третьої 
сесії  міської ради VII скликання  
від 25.02.2020 року  

 
 

                                            ІНФОРМАЦІЯ 
про стан законності та результати діяльності Лубенської місцевої 

прокуратури на території м. Заводське та Лохвицького району 
Полтавської області за 2019 рік 

 
За статистичними даними станом на 31.12.2019 на території Лохвицького 

району Полтавської області зареєстровано 732 кримінальних правопорушень,           
з яких 122 зареєстровані за фактом вчинення кримінальних правопорушень на 
території м. Заводське. 

Завдяки проведеній роботі правоохоронцями Лохвицького району 
Полтавської області, під керівництвом місцевої прокуратури, на 40% 
зменшилася кількість злочинів у сфері незаконного поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими речовинами (з 5-ти у 2018 році до 3-х у 
2019 році).  

Також простежується позитивна тенденція до зменшення кількості 
злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту на 58,1 % (з 31-го у 
2018 році до13-ти у 2019 році).    

Водночас, відбулося зростання злочинів проти власності з 246 злочинів у 
2018 до 276 злочинів у 2019 (+13,4%), при цьому кількість вчинених грабежів 
зменшилася з 4-х у 2018 до 3-х у 2019 (-23%). 

Занепокоєння викликає зростання злочинів у сфері довкілля, зокрема 
збільшилася кількість незаконних порубок деревини на 50 % (з 3-х у 2018 році 
до 6-ти у 2019 році), при цьому у 2019 році не встановлено фактів порушення 
правил охорони або використання надр (у 2018 році мав місце 1 факт). 

Триває робота у сфері протидії незаконному виробництву, 
виготовленню, придбанню, зберіганню, перевезенню чи збуту наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території м. Заводське.  

Так, упродовж 2019 року до суду з обвинувальними актами скеровано 1 
кримінальне провадження відносно жителя м. Заводське, який збував 
наркотичні засоби – опій ацетильований на території вказаного міста.                         
На разі кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді. 

 Варто зазначити, що впродовж 2019 року на території міста Заводське не 
допущено жодного факту вчинення умисного вбивства, умисного тяжкого 
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та розбійного 
нападу. 

Відсоток розкриття злочинів по Лохвицькому району становить 52%, 
тобто розкрито кожен другий злочин вчинений у звітному періоді.    

  За 12 місяців 2019 року процесуальними прокурорами місцевої 
прокуратури з обвинувальними актами до суду направлено 127 кримінальних  



проваджень, з них 17 проваджень направлено з угодою про примирення та 10 
кримінальних проваджень з угодою про визнання винуватості.  

Також до суду скеровано 3 клопотання про застосування примусових 
заходів медичного характеру. 

Завдяки належному підходу процесуальних прокурорів до виконання своїх 
службових обов’язків, не допущено випадків винесення судами 
виправдувальних вироків, закриття проваджень за реабілітуючими підставами,             
у яких раніше оголошувалось про підозру, а також відсутні випадки 
безпідставного  оголошення особі про підозру. 

Лохвицьким відділом Лубенської місцевої прокуратури у 
продовж 2019 року в інтересах держави заявлено 11 позовів на загальну суму 
70 518 тис. грн. з них: у сфері земельних відносин 9 позовів на загальну суму 67 
433 тис.грн. та 2 у сфері охорони навколишнього природнього середовища на 
загальну суму 3085 тис.грн.  

На даний час із заявлених позовів судом задоволено 2  позови, на загальну 
суму 3085 тис. грн., які реально виконано на вказану суму. Решта позовів 
перебувають на розгляді в судах. 

Окрім цього, відділом прокуратури забезпечено реальне виконанння                  
2 рішень у бюджетній сфері за позовами прокурора минулих років на суму              
22 тис. грн. 

Також упродовж 2019 року Лохвицьким відділом Лубенської місцевої 
пркоуратури в порядку ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» 
внесено 5 скарг на бездіяльність державного виконавця при виконанні рішень 
судів постановлених за позовами прокурора, в тому числі минулих років, які 
розглянуті та задоволені керівництвом Лохвицького РВ ДВС Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції.    

У поточному році Лохвицького відділом скеровано до Національного 
агентства з питань запобігання корупції 5 матеріалів щодо вчинення 
адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією.  

За результатами їх розгляду уповноваженим органом, складено 4 
протоколи, які розглянуто судом та притягнуто винних осіб притягнуті до 
відповідальності у вигляді штрафу на суми від 850 до 1700 грн. 

Лохвицьким відділом Лубенської місцевої прокуратури впродовж 
вказаного періоду, під час здійснення нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян, проводились періодичні перевірки в діяльності Лохвицького відділу 
поліції, Ізолятора тимчасового тримання, Лохвицького відділу з питань 
пробації, міграційної служби та державної виконавчої служби, Лохвицької ЦРЛ 
щодо дотримання конституційних прав громадян.  

За результатами перевірок вивлено низку порушень, на усунення яких 
прокуратурою внесено 14 актів прокурорського реагування. За результатами 
розгялду атків прокурорського реагування 3 осіб притягнуто до 
відповідальності у вигляді догани. 



  У поточному році до Лохвицького відділу Лубенської місцевої 
прокуратури  надійшло 80 звернень, з яких з них вирішено по суті 48, 
направлено для вирішення в інші відомства – 26 звернень, 5 – виключено з 
обліку звернень у звязку з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та 1 звернення залишено без розгляду. Прокурорськими 
працівниками відділу на особистому прийомі прийнято 28  громадян.  

Випадків не надання відповіді чи не своєчасного надання відповіді на 
звернення Лохвицьким відділом Лубенської місцевої пркоуратури не 
допущено. 
 
 
Керівник Лубенської місцевої   
прокуратури Полтавської області                 Ю. Манелюк 
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