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ІНФОРМ АЦІЯ
про результати діяльності 
Здолбунівської окружної
прокуратури упродовж І півріччя 
2022 року

Протягом І півріччя 2022 року окружною прокуратурою спрямовувалися 
зусилля на розв’язання проблемних питань прокурорської діяльності, ефективну 
реалізацію визначених законом повноважень на всіх напрямах роботи.

Так, за участі керівників органів влади та місцевого самоврядування 
проведено 1 координаційну нараду керівників правоохоронних органів 
Рівненського району. На координаційній нараді обговорювались питання стану 
запобігання і протидії злочинності, в тому числі підліткової, та визначались 
відповідні скоординовані заходи.

Водночас, встановлено, що наявний ріст особливо тяжких кримінальних 
правопорушень у Здолбунівській територіальній громаді (5 проти 2).

У звітному періоді зросла кількість вчинених правопорушень проти життя 
та здоров’я особи, з них умисні вбивства — 2; за сг. 309 КК України обліковано 
10 кримінальних правопорушень.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Здолбунівської 
окружної прокуратури жителя міста Здолбунів засуджено за повторний збут 
метамфетаміну (ч. 2 ст. 307 КК України) до 6 років позбавлення волі.

Меншою від минулорічної є кількість облікованих кримінальних 
правопорушень проти власності на території колишнього Здолбунівського 
району.

Необхідно відмітити, що у 2022 році на території Здолбунівської об’єднаної 
територіальної громади зменшилась кількість злочинів проти статевої свободи 
та статевої недоторканості особи, одне таке провадження с к е р о в а щ ^ ів£ ^ ^ к.ружна
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Зменшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень, вчинених 
неповнолітніми або за їх участю. Однак, вища питома вага на території 
Здолбунівськоі О І Г -  6,5% (6 проти 1).

Спільними зусиллями правоохоронців помітно підвищено ефективність 
прої идії злочинам проти довкілля, у тому числі щодо незаконної порубки лісу та 
протиправного використання надр, корупційним кримінальним 
правопорушенням та злочинам пов’язаним зі збутом наркотичних та 
психотропних засобів.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію 
України правоохоронними органами області зареєстровано ряд кримінальних 
проваджень за фактами вчинення злочинів, пов'язаних із збройним конфліктом, 
переважна більшість з яких — за фактами порушення законів і звичаїв війни та 
проти основ національної безпеки.

1 ак, прокурорами окружної прокуратури допитано близько 400 осіб, які 
постраждали внаслідок російської агресії в межах «магістрального 
кримінального провадження».

Завдяки вжитим заходам Здолбунівським районним судом у липні 
поточного року вже засуджено 1 особу «прихильника руського міра» за ст. 11 1-1 
КК України.

Крім цього, прокурорами окружної прокуратури до районних судів 
скеровано з обвинувальним актом за ухилення від мобілізації — 3 кримінальні 
провадження.

Також, наявний запит суспільства щодо надання правової оцінки законності 
використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги, яка в першу чергу надається країнами партнерами для Збройних Сил 
України та забезпечення базових побутових потреб осіб, які переїхали із зон 
проведення активних бойових дій. На даний час до суду скеровано лише 1 
провадження цієї категорії.

Крім цього, прокурорами упродовж 6 місяців 2022 року здійснювалося 
процесуальне керівництво у 4 729 кримінальних провадженнях, у 1 198 з яких 
досудове розслідування закінчено: 339 з обвинувальними актами направлено до 
суду, 14 — з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної 
відповідальності, з клопотаннями про застосування примусових заходів 
медичного характеру -  2, 815 -  закрито. З них, прокурорами окружно, 
прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у 1 452 кримінальних 
провадженнях, які перебували у провадженні ВП №6 (м. Здолбунів)
Рівненського РУП ГУНП в області, у 269 з яких досудове розслідування 
закінчено: 83 з обвинувальним актом направлено до суду, 6 з клопотаннями про 
звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, 177 закрию. 
Станом на 01 07 2022 у залишку перебувало 917 кримінальних проваджень.
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погоджено 43 клопотання про застосування запобіжних заходів до шдозрюваї .
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(24 — про тримання під вартою, 14 -  про домашній арешт, 5 — про особисте 
зобов’язання), скасовано 65 незаконних постанов слідчих про закриття 
кримінальних проваджень, виявлено 28 кримінальних правопорушень, раніше не 
облікованих органами поліції, за результатами досудового розслідування якого 
до суду скеровано 10 обвинувальних актів. З них, 73 письмові вказівки надано 
слідчим СВ ВИ №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУН 1 УМГ1 в області, погоджено 
4 клопотання про застосування запобіжних заходів до підозрюваних, скасовано 
1 1 незаконних постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень, 
виявлено 6 кримінальних правопорушень, раніше не облікованих органами 
поліції, за результатами досудового розслідування якого до суду скеровано 4 
обвинувальних акти.

Прокурорами Здолбунівської окружної прокуратури забезпечено участь у 
388 судових засіданнях у кримінальних провадженнях, з яких із ухваленням 
обвинувального вироку -  119 та у 108 судових засіданнях у розгляді судом 
питань, пов’язаних з виконанням вироку. Зокрема, прокурорами окружної 
прокуратури забезпечено участь у 43 судових засіданнях Здолбунівського 
районного суду у кримінальних провадженнях, з яких з ухваленням 
обвинувального вироку -  17.

Крім цього, слід зазначити, що у І півріччі поточного року вироком колегії 
Здолбунівського районного суду засуджено острожанина, який обвинувачується 
у вчинені розпусних дії, сексуального насильство га згвалтуванні малолітньої 
доньки своєї співмешканки та призначено остаточну міру покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі. Верховний суд скарги обвинуваченого та його 
захисника не задоволив та залишив обвинуваченому кваліфікацію його дій та 
покарання, встановлене судом першої інстанції.

Також, за протоколами про вчинення адміністративних правопорушень, 
пов’язаних з корупцією, окружною прокуратурою забезпечено участь у розгляді 
судом 15 адміністративних справах, за результатами розгляду яких судами 4 осіб 
притягнуто до адміністративної відповідальності. З них, прокурорами окружної 
прокуратури забезпечено участь у 5 адміністративних справах, за результатами 
розгляду яких Здолбунівським районним судом 1 особу притягнуто до 
адміністративної відповідальності.

Завдяки вжитим Здолбунівського окружною прокуратурою додатковим 
заходам організаційно-практичного та координаційного характеру, упродовж 1 
півріччя 2022 року вдалось суттєво активізувати виявлення, розкриття та 
розслідування кримінальних коруиційних правопорушень. Зокрема, за 
процесуального керівництва прокурорів окружної прокуратури, слідчими 
підрозділами відповідних територіальних відділень поліції па підвідомчій 
окружній прокуратурі території завершено досудове розслідування із 
направленням до суду обвинувальних актів у 16 кримінальних провадженнях за 
фактами вчинення корупційних злочинів. За результатами судового розгляду 
кримінальних проваджень зазначеної категорії, 10 осіб притягнуто до 
кримінальної відповідальності та призначено покарання у межах санкцій 
відповідних статтей Кримінального кодексу України. Із вказаної кількості 
кримінальних проваджень, які скеровано до Здолбунівського районного суду з
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обвинувальним актом 4 кримінальні провадження перебували у провадженні СВ 
ВП№6 ( м . Здолбунів) Рівненського РУП Г'УНГІ в області, за результатами 
розгляду яких 3 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності та призначено 
покарання у межах санкцій відповідних статтей Кримінального кодексу України.

Досягнуто позитивних результатів представницької діяльності.
Зокрема, у І півріччі 2022 році окружною прокуратурою пред’явлено 14 

позовів на суму 4,3 млн грн., з них: з питань земельних відносин - 2 позови на 
суму 1,9 млн грн., у бюджетній сфері - 5 позовів на суму 469 тис грн, з питань 
державної та комунальної власності -  5 позовів на суму 1,7 млн грн. Із загальної 
кількості поданих позовів, 6 позовів на суму 1,98 млн.грн. подано прокурорами 
окружної прокуратури на території Здолбунівської ОТГ, з них: з питань 
земельних відносин - 2 позови на суму 1,9 млн грн., з питань державної та 
комунальної власності -  2 позови на суму 1,7 млн грн., 2 у сфері охорони 
навколишнього природного середовища на суму 105 тис. грн.

Крім того, судами задоволено 6 позовних заяв поданих Здолбунівською 
окружною прокуратурою на суму 1 759 тис.грн., з них: з питань земельних 
відносин -  1 позов на суму 79 тис.грн., у бюджетній сфері - 2  позови на суму 109 
тис.грн., з питань державної та комунальної власності - 2 позови на суму 1,5 
млн.грн. Водночас, задоволені 3 позови подані прокурорами окружної 
прокуратури на суму 1, 6 млн. грн.(на території Здолбунівської ОТГ).

Судом задоволено 1 позов у сфері охорони дитинства на суму 50 тис. грн. 
Повернуто у державну власність 0,4 га землі. Реально виконано судове рішення 
на суму 664 тис. грн. або на 76 %.

Впродовж 1 півріччя 2022 року до Здолбунівської окружної прокуратури 
надійшло 1 16 звернень, з яких вирішено 65, за належністю до органів, 
уповноважених розглядати по суті порушені у зверненнях питання надіслано 41. 
Зокрема, 25 звернень надійшло до окружної прокуратури, з яких вирішено 14, за 
належністю до органів, уповноважених розглядати по суті порушені у 
зверненнях питання надіслано 11.

Протягом вказаного періоду проведено 1 виступ щодо стану законності та 
правопорядку в органах місцевої влади та 178 виступів в засобах масової 
інформації, з яких 1 9 - у  друкованих ЗМІ, 56 -  електронних, 9 8 - у  мережі 
інтернет. Також, прокурорами окружної прокуратури здійснено 48 виступів в 
засобах масової інформації,  з яких 5 - у  друкованих ЗМІ, 25 -  електронних, 1 8 -  
у мережі інтернет.

Прокуратурою також постійно на власному офіційному веб-сайгі 
висвітлювалась актуальна інформація, повідомлення, відомості з питань 
організації роботи, роз’яснення чинного законодавства.


