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Про діяльність прокуратури на території міста упродовж 6 місяців 2019 
року (відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про прокуратуру») 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника Мукачівської місцевої 
прокуратури О. Братюка «Про діяльність прокуратури на території міста 
упродовж 6 місяців 2019 року (відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про 
прокуратуру»)», керуючись ч.3 ст.6 Закону України «Про прокуратуру», ст. 25, 
п.40 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних 
ситуацій (протокол №62 від 20.08.2019 р.), Мукачівська міська рада 
вирішила: 
 
 1. Інформацію керівника Мукачівської місцевої прокуратури                         
О. Братюка «Про діяльність прокуратури на території міста упродовж 6 місяців 
2019 року (відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»)              
взяти до відома. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови, керуючого справами О. Галая та постійну депутатську комісію 
з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій. 
 
 
 
Міський голова                                                                                       А. Балога 
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Мукачівському міському голові 
Балозі А.В. 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ  
про діяльність прокуратури на території міста упродовж  
6 місяців 2019 року (відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про 
прокуратуру»)  
 

Мукачівською місцевою прокуратурою, в межах повноважень, основні 
зусилля зосереджено на питаннях підвищення ефективності прокурорської 
діяльності, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення 
винних осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування завданих збитків, 
додержання конституційних прав громадян у кримінальному провадженні, 
розкриття кримінальних правопорушень, боротьбу з корупцією та 
організованою злочинністю. 

У взаємодії з іншими правоохоронними органами  вжито низку узгоджених 
заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії злочинності, в тому 
числі корупції. 

За участю керівників правоохоронних органів у поточному році проведено  
1 координаційну нараду,  на якій розглядалися питання боротьби зі 
злочинністю, корупцією, стан розкриття та розслідування злочинів, додержання 
вимог чинного законодавства та захисту конституційних прав громадян. Крім 
того, проведено 6 оперативних нарад, на яких були затверджено заходи, 
направлені на протидію злочинним проявам. 

Не дивлячись на вжиті заходи рівень злочинності не вдалось зменшити та 
він майже залишився на рівні минулого року (103, 5 % на 10 тис. населення) та 
ще залишається  одним з найбільших показників серед районних центрів в 
Закарпатській області.  

Упродовж  6 місяців 2019 року по м. Мукачево в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань зареєстровано 1534 кримінальних правопорушень, що 
на -5,9% менше в порівнянні з минулим роком.  

Зменшення кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень 
призвело до зменшення в основному більшості показників тяжкості вчинених 
злочинів. Так, спостерігається зменшення кількості облікованих особливо 
тяжких кримінальних правопорушень – 50%, середньої тяжкості -9,6%,  



Разом з тим на 24,9% збільшився показник вчинених тяжких злочинів – з 
273 до 341. Ріст вказаної категорії відбувся за рахунок крадіжок з 
проникненням та розбоїв. 

У поточному році відбулось  збільшення кількість умисних вбивств з 1 до 
2, спричинення тяжких тілесних ушкоджень залишилось на рівні минулого 
року (2 злочини).  

В цілому зменшилась також кількість злочинів проти громадської безпеки 
з 25  до 18 (-28%), та у сфері обігу наркотичних засобів з 44 до 20 (-54,5%).  

Разом з тим, трохи збільшився показник кількості вчинених  злочинів 
проти власності, а саме крадіжок  + 13,7% (608 проти 539 за аналогічний період 
2018 року) грабежів  +8% (13 проти 12 у 2018 році), шахрайств +42% (71 проти 
50 за аналогічний період 2018 року). 

У 4 рази збільшилась кількість вчинених розбоїв (4 проти 1 за минулий 
рік). 

Упродовж 6 місяців 2019 року по м. Мукачево всього закінчено 1138 
кримінальних проваджень,  з них 169  - направлено до суду з обвинувальним 
актом, 5 – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, у  
964 кримінальних проваджень прийнято рішення про закриття. 

Реалізовуючи повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 
додержанням законів органами досудового розслідування, Мукачівською 
місцевою прокуратурою скасовано 58 постанов про закриття кримінальних 
проваджень, з яких 7 кримінальних проваджень у подальшому було скеровано 
до суду, дано 478 письмових вказівок.  

За вказаний період працівниками прокуратури погоджено та прийнято 
участь у розгляді слідчими суддями 104 клопотання слідчих про застосування 
до підозрюваних запобіжних заходів, з них: 34 клопотань про застосування 
запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання, 30  у виді домашнього 
арешту, 40  у виді тримання під вартою. 

Здійснюючи нагляд за додержанням законності в діяльності 
правоохоронних органів на стадії досудового розслідування керівництву 
Головного управління Національної поліції  в Закарпатській області та 
начальнику Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області 
місцевою прокуратурою скеровано 13 листів про усунення порушень вимог 
кримінального процесуального законодавства, допущених працівниками 
Мукачівського відділу поліції при реєстрації кримінальних правопорушень, 
внесенні відомостей щодо них до ЄРДР, а також при проведенні досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях, законність поміщення, строків 
тримання, у кімнатах для затриманих і доставлених чергової частини та ІТТ 
відділів поліції. 

Державними обвинувачами з прийняттям кінцевого рішення прийнято 
участь у судовому розгляді  331 кримінальних проваджень,  226 з 
постановленням вироків, 2 - ухвал про застосування примусових заходів 
медичного чи виховного характеру, 12- ухвали про закриття та 8 – пов’язаних з 
виконання вироку. 

Упродовж звітного періоду прокуратурою розпочато досудове 
розслідування  у 7 кримінальних провадженнях з ознаками корупції за ст.369, 
ч.ч.2,3,4 ст.191 та ст.364 КК України. За результатами досудового 



розслідування у 3 провадженнях обвинувальні акти скеровані до суду, у 4 
триває досудове розслідування. 

Також упродовж звітного періоду прокуратурою розпочато досудове 
розслідування  у 68 кримінальних провадженнях за ст.366¹ КК України, за 
фактами подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", 
або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації. За 
результатами досудового розслідування у 42 провадженнях обвинувальні акти 
скеровані до суду, у 11 триває досудове розслідування. 

Крім того, у відповідності до вимог ст.65 Закону України «Про запобігання 
корупції» прокуратурою підготовлено та скеровано 8 подань про проведення 
службових розслідувань за фактами невжиття заходів щодо своєчасності 
перевірки та неповідомлення НАЗК про неподання е- декларації депутатами 
сільських рад. 

Вжито ряд організаційних та практичних заходів спрямованих на 
активізацію заходів представницького характеру на пріоритетних напрямах 
діяльності, що певною мірою відображають дані про роботу прокурора. 

Реалізовуючи представницькі повноваження місцевою прокуратурою 
упродовж І півріччя 2019 року пред’явлено 2 позовні заяви на загальну суму   
234 тис.грн., із них 1 у земельній сфері в частині стягнення 233 тис.грн. із 
фізичної особи коштів за користування земельною ділянкою без 
правовстановлюючих документів. 

За згаданий період судами задоволено 2 позовні заяви на загальну суму  
8, 93 млн.грн., із низ 1 у земельній сфері (2,1 млн.грн.) та 1 у сфері охорони 
навколишнього природнього середовища (6,83 млн.грн.) 

До Мукачівської місцевої прокуратури  упродовж 6 місяців 2019 року 
надійшло 285  звернень. З яких вирішено по суті 154 та 130 направлено для 
вирішення в інші відомства, 1 - залишено без розгляду.  

З вирішених прокуратурою 154 звернень 126 стосувались стану досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях слідчих національної поліції. З  
розглянутих та вирішених звернень у поточному році  задоволено 8. Всі 
звернення були з питань досудового розслідування.  

Упродовж  звітного періоду прокурорами Мукачівської місцевої 
прокуратури на особистому прийомі прийнято 39 громадян. Особистий прийом 
проводиться прокурорськими працівниками у зручний для громадян час та 
вихідні дні черговими прокурорами.  На вході в приміщення прокуратури 
облаштована поштова скринька для звернень та пропозицій громадян. Також 
прокуратурою розроблені та затверджені графіки прийому громадян. Дані 
графіки опубліковані в міських ЗМІ та доведені до відома населення. 

З метою формування у суспільстві об’єктивної оцінки про виконання 
прокуратурою визначених законом функцій, підвищення її авторитету 
забезпечено взаємодію із засобами масової інформації. Упродовж звітного 
періоду діяльність прокуратури по основних пріоритетних  напрямках 
висвітлювалася у публікаціях,  розміщених на сторінках Інтернет видань (67),  
у, інформаційних  повідомленнях на радіо (2) та надіслано 11 інформацій до 
органів влади.  



Питання забезпечення безумовного та повного виконання вимог 
законодавства і надалі залишаються визначальним у роботі Мукачівської 
місцевої прокуратури. 

Про наведене інформую відповідно до статті 6 Закону України «Про 
прокуратуру». 

 
Керівник 
Мукачівської місцевої прокуратури                                             О. Братюк 
 
 


