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Андрію БІЛОУСОВУ 

  

  

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 

результати діяльності Кам’янської окружної 

прокуратури під час дії воєнного стану в Україні 

та упродовж 5 місяців 2022 року  

 

 

Шановний Андрію Леонідовичу! 

 

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв'язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України, введено воєнний стан 

в Україні. Проте, Кам’янською окружною прокуратурою, в межах повноважень, 

визначених статтею 1311 Конституції України та Законом України «Про 

прокуратуру», протягом 5 місяців 2022 року вживались організаційно-

практичні заходи щодо забезпечення ефективності прокурорської  діяльності, 

реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів 

держави, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення 

відшкодування спричиненої шкоди. 

Так, проведена робота у поточному році певною мірою сприяла 

покращанню стану законності та правопорядку на території міста Кам’янське. 

Аналізуючи статистичні дані про стан злочинності на піднаглядній 

території, спостерігається зменшення протягом 5 місяців 2022 року на 

території  м. Кам’янське у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року рівень 

загальної злочинності на 37,7% (1 268 проти 2036), дитячої злочинності на 

62,5% (3 проти 8), тяжких злочинів на 30,2 % (171 проти 245), нетяжких 

злочинів на 47,7% (112 проти 214), кримінальних проступків на 50,4% (138 

проти 278).  

Зменшилась кількість вчинених умисних вбивств на 30 % (3 проти 6), 

тяжких тілесних ушкоджень на 25 % (9 проти 12), злочинів проти власності на 

58,5% (538 проти 795), квартирних крадіжок на 88,5% (6 проти 52), грабежів на 
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61,7 (18 проти 47), розбійних нападів на 70% (3 проти 10), шахрайств на 39,7% 

(38 проти 63). 

Зменшено рівень рецидивної злочинності на 63,3% (55 проти 150), 

зменшилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених групою осіб на 

66,7% (6 проти 18), у стані алкогольного сп’яніння на 78,6% (3 проти 14). 

Протягом 5 місяців 2022 року рівень розкриття на території                                     

м. Кам’янське становить 45,5%.  

Завдяки вдалій організації діяльності прокурорів Кам’янської окружної 

прокуратури щодо здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням кримінальних проваджень, окружною прокуратурою 

забезпечено направлення до суду 134 обвинувальних актів, з яких 26 з угодами 

про примирення та визнання винуватості. 

Кам’янською окружною прокуратурою протягом 5 місяців 2022 року та в 

умовах воєнного стану, за участі прокурорів, судом першої інстанції з 

ухваленням вироку розглянуто 96 кримінальних проваджень (на підставі угоди 

– 31). За вказаний період часу подано 16 апеляційних скарг на вироки судів 

першої інстанції.  

Завдяки постійному контролю за станом досудового розслідування 

кримінальних проваджень, протягом 5 місяців 2022 року процесуальними 

керівниками винесено 290 постанов про скасування незаконних та 

необґрунтованих постанов слідчих і дізнавачів про закриття кримінальних 

проваджень, надано 234 письмових вказівок на проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

Необхідно зазначити, що з метою недопущення ухилення винних осіб від 

кримінальної відповідальності, Кам’янською окружною прокуратурою 

протягом 5 місяців 2021 року подано до суду (погоджено) 83 клопотання про 

обрання запобіжного заходу під час проведення досудового розслідування 

кримінальних проваджень, 56 особам обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою.   

Крім того, результатом використання Кам’янською окружною 

прокуратурою координаційних повноважень щодо переорієнтування 

територіальних органів Національної поліції на використання негласних 

слідчих (розшукових) дій для досягнення цілей кримінального провадження, 

стало погодження прокурорами Кам’янської окружної прокуратури 98 

клопотань слідчих про проведення НСРД у кримінальному провадженні 

протягом 2022 року. За результатами розгляду клопотань слідчих, погоджених 

прокурором та клопотань прокурора про проведення НСРД (104 клопотання) у 

кримінальному провадженні, судом задоволено 64 клопотань, тобто 61,5%. 

Протягом 5 місяців 2022 року прокурорами Кам’янської окружної 

прокуратури прийнято самостійне рішення про проведення 6 НСРД у 

кримінальному провадженні. 

Завдяки принциповій позиції керівництва Кам’янської окружної 

прокуратури, протягом 5 місяців 2022 року, окружною прокуратурою 

розсекречено 25 результатів НСРД, проведених за клопотаннями слідчого, 
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прокурора та 2 результатів НСРД, проведених на підставі самостійного рішення 

прокурора про проведення НСРД. 

Крім того, Кам’янською окружною прокуратурою приділяється постійна 

увага питанням захисту прав дітей та інтересів держави у сфері охорони 

дитинства. 

В умовах воєнного стану у м. Кам’янському спостерігалася 

загальнодержавна тенденція переміщення особливо вразливих категорій 

населення, у т.ч. дітей, на безпечні території в умовах воєнної агресії Російської 

Федерації проти України, внаслідок чого багато дітей полишили місця 

проживання у м. Кам’янському, натомість велика кількість родин з дітьми 

прибули з тимчасово окупованих територій та територій, на яких відбуваються 

воєнні дії та на теперішній час проживають у місті. Така ситуація, а також 

посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів в умовах 

воєнного стану відобразилась на рівні злочинності серед неповнолітніх. 

Так, порівняно із І півріччям 2021 року на території м. Кам’янського рівень 

дитячої злочинності значно зменшився. Так, станом на червень 2022 року про 

підозру у вчиненні 3 кримінальних правопорушень повідомлено 3 

неповнолітніх осіб (проти 9 у І півріччі 2021 року). Зменшилась кількість 

вчинених злочинів саме майнової спрямованості. 

Разом з тим, високим залишається рівень вчинення кримінальних 

правопорушень відносно неповнолітніх та у сфері, що пов’язані з інтересами 

дітей. Так, протягом 5 місяців 2022 року до  суду скеровано 17 кримінальних 

проваджень зазначеної категорії, переважну більшість з яких становлять 

кримінальні правопорушення за ст. 164 КК України (злісне ухилення від сплати 

встановлених рішенням суду аліментів на утримання дітей).  

За результатами судового розгляду кримінальних проваджень за фактами 

вчинення злочинів дітьми та щодо дітей протягом 5 місяців 2022 року винесено 

9 вироків. Кам’янською окружною прокуратурою вжито вичерпних заходів 

щодо забезпечення швидкого судового розгляду кримінального провадження за 

фактом  вчинення сексуального насильства над малолітньою потерпілою. 

Вироком суду обвинуваченого засуджено до покарання у вигляді позбавлення 

волі на 10 років, потерпілій дитині організовано надання психологічної 

допомоги з метою подолання психологічної травми. 

Кам’янською окружною прокуратурою у порядку ст. 26 Закону України 

«Про прокуратуру» перевіряється стан додержання органами поліції прав на 

законних інтересів дітей при затриманні та вжитті заходів, пов’язаних із 

обмеженням свободи. Протягом 2022 року за результатами виявлених 

порушень у діяльності працівників Кам’янського РУП ГУНП у 

Дніпропетровській області та територіальних підрозділів по м. Кам’янському 

прокуратурою внесено 2 документи реагування. Керівництвом Кам’янського 

РУП вказані документи розглянуто, до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 1 працівника поліції.  

На теперішній час  у провадженні Господарського суду Дніпропетровської 

області перебуває 1 позов, пред’явлений  Кам’янською окружною 

прокуратурою за результатами здійснення представницької діяльності у сфері 
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охорони дитинства в інтересах держави в особі Кам’янської міської ради та 

одного з закладів освіти міста до суб’єкта господарювання повернення 

незаконно сплачених коштів за договором перевезення дітей на суму 358 

тис.грн. 

Кам’янська окружна прокуратура не залишається осторонь проблематики, 

пов’язаної із фіксацією воєнних злочинів проти дітей. У травні 2022 року 

проведено інформаційну роботу серед внутрішньо переміщених родин з дітьми, 

які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії, з метою доведення порядку 

звертання до компетентних органів у разі, якщо діти стали жертвами чи 

свідками воєнних злочинів. 

Також, Кам’янською окружною прокуратурою на захист інтересів держави  

цього року до суду подано 14 позовів заяв, а саме:  

-у сфері земельних відносин до суду скеровано  3 позовні заяви   – з яких  

2 позови  про внесенні змін до договору оренди земельних ділянок  (одна з яких 

27.06.2022 судом розглянуто та задоволена)  та 1 позовну заяву про скасування 

державної реєстрації права на торгівельний павільйон розгляд якої на 

теперішній час триває. 

Протягом вказаного періоду судом задоволено 1 позовну заяву на захист 

інтересів держави у сфері земельних відносин щодо скасування державної 

реєстрації речових прав на торгівельний павільйон (ПР. Аношкіна 102 Б) на 

теперішній час рішення не набрало законної сили. 

-у бюджетній сфері до суду скеровано 10 позовів на загальну суму 405 

тис. грн., з яких: 1 позовна заява про стягнення зайво перерахованих коштів з 

приватного підприємства на користь комунального підприємства на загальну 

суму 214 тис. грн., та  9 позовних заяв про стягнення з винуватців ДТП витрат 

на лікування потерпілих понесених КНП КМР «МЛШМД» на загальну суму 

191 тис. грн. 

Протягом вказаного періоду судом задоволено 1 позовну заяву  в інтересах 

держави в особі КНП КМР «МЛШМД» до Онуфрієнко О.Ю. про стягнення 

коштів у сумі 29 тис. грн.. 

У сфері державної та комунальної власності в 2022 році відкрито 

провадження за позовом керівника Кам’янської окружної прокуратури в 

інтересах держави в особі Кам’янської міської ради до Ковтуновського О.П. 

про повернення нежитлового приміщення розташованого за адресою м. 

Кам’янське, пр. Металургів 42-1 загальною вартістю 1097 тис. грн. 

Також прокурорами Кам’янської окружної прокуратури в ході здійснення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях на захист інтересів 

держави пред’явлено 3 позовних заяв до осіб які вчинили кримінальні 

правопорушення на загальну суму 395 тис. грн. з яких 1 позовна заява 

розглянута та задоволена та боржником відшкодовано 22,3 тис. грн. 

Забезпечено реальне виконання судових рішень постановлених за 

позовами заявами прокурора на загальну суму 13219 тис. грн., та повернено 

земельні ділянки загальною площею 82 га. 
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Крім того, в порядку відомчого контролю до органів ДВС Кам’янською 

окружною прокуратурою подано 2 скарги на бездіяльність державних 

виконавців, вказані скарги розглянуті та задоволені. 

Протягом вищевказаного періоду Кам’янською окружною прокуратурою 

вирішено по суті 101 звернення (6 задоволено), 60 направлено до інших 

відомств для вирішення, 4 звернення повернуто заявникам,  2 – залишено без 

розгляду. Більшість з вирішених по суті становлять звернення з питань 

досудового розслідування – 47. 

Усі звернення розглянуто в установлений законом термін. Як результат – 

рішення, прийняті окружною прокуратурою за результатами вирішення 

звернень та про надання чи відмову в наданні інформації до прокуратури  

області та у судовому порядку не оскаржувались. Порушення термінів та 

порядку розгляду звернень не допущено. 

З метою підвищення рівня довіри суспільства та авторитету органів 

прокуратури, належним чином організовано висвітлення роботи окружної 

прокуратури у різних засобах масової інформації. 

Зокрема, протягом 5 місяців 2022 року, здійснено 111 виступів в ЗМІ.  

 

Направляю дану інформацію відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

прокуратуру» для використання в роботі. 

З повагою, 

 

Керівник 

Кам’янської окружної прокуратури             Сергій КУЗЬМЕНКО 
 

Крістіна Сушкова, (0569) 53-13-14 


