
ІНФОРМАЦІЯ  

про результати діяльності органів  

прокуратури Сумської області за 12 місяців 2016 року 

(на виконання вимог ст.6 Закону України «Про прокуратуру») 

 

Органами прокуратури Сумської області у 2016 році при виконанні 

покладених Конституцією України і Законом України «Про прокуратуру» 

функцій вжито додаткових організаційно-практичних заходів з метою захисту 

прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави на території 

регіону. 

У 2016 році прокуратурою області ініційовано та проведено 2 

координаційні та 9 міжвідомчих (спільних) нарад керівників правоохоронних 

органів регіону, на яких обговорено стан протидії злочинності та корупції, у 

тому числі їх організованим проявам, та вжиття комплексу невідкладних 

заходів щодо посилення ефективності цієї діяльності. Ще 10 координаційних та 

5 міжвідомчих (спільних) нарад проведено керівниками місцевих прокуратур.  

Разом з іншими правоохоронними органами області створено 5 постійно 

діючих робочих груп  з питань протидії злочинності та корупції, 66 спільних 

робочих групи по боротьбі з окремими видами злочинів, 22 робочих групи 

щодо розкриття та розслідування конкретних кримінальних проваджень. 

Завдяки вжитим скоординованим заходам криміногенна ситуація 

залишається стабільною.  

За минулий рік на території області обліковано 14435 злочинів, що на 

0,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. По Україні 

спостерігається зростання кількості облікованих злочинів на 4,9%. 

При зниженні кількості облікованих особливо тяжких злочинів по Україні 

на 11,6%,  

На території області відбулось їх незначне збільшення особливо тяжких 

злочинів (на 2,0%; по Україні зниження на 11,6%), а також тяжких - на 1,3% (по 

Україні ріст на 20,1%). 

На 13,4% менше обліковано грабежів, у той же час у державі відмічається 

ріст злочинів цієї категорії на 23%. Також відмічено зниження на 22,3%% 

злочинів щодо незаконного заволодіння транспортними засобами (по державі 

зростання на 6,5%).  

На території області скоєно 46 умисних вбивств (проти 41 у 2015 році), з 

яких 3 залишаються нерозкритими. 

Сталою є тенденція до зменшення кількості злочинів, вчинених окремими 

категоріями осіб: неповнолітніми (-23,8%), особами, які раніше вчиняли 

злочини (-1,5%), вчинені у стані алкогольного сп`яніння (-22,8%). 

Водночас проблемним залишається значне зростання кримінальних 

проваджень, які розслідуються слідчими Національної поліції області. У 

порівнянні з 2015 роком залишок проваджень збільшився на чверть і становить 
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майже 21 тис. проваджень. А це в середньому 87 проваджень на одного 

слідчого та 147 на одного процесуального керівника. В окремих місцевих 

прокуратурах цей показник є вдвічі більшим. 

Значно покращилася ефективність протидії кримінальній корупції. 

Минулого року до суду направлено 69 (проти 59 за 2015 рік) проваджень 

стосовно 75 осіб. Загальна сума спричинених злочинами збитків становить  

10 млн. 213 тис. грн., з яких відшкодовано 1 млн. 740 тис. грн.  

Серед актуальних проваджень, направлених до суду: стосовно службовця, 

посада якого віднесена до 3 категорії (начальник Регіонального відділення 

Фонду держмайна України по Сумській області), колишнього директора 

Сумського НДЕКЦ МВС України, 3 працівників Сумської митниці,  

12 працівників поліції (серед них – стосовно керівника Конотопського відділу 

поліції), 4 працівників Державної фіскальної служби, 3 працівників Державної 

пенітенціарної служби. 

До кримінальної відповідальності високопосадовців притягували за 

службові злочини, у тому числі розкрадання бюджетних коштів. Серед них 

перший заступник Сумського міського голови м. Суми (службова особа органів 

місцевого самоврядування, посада якої належить до 3 категорії), директор ТОВ 

«Міськсумиліфт» та директор ТОВ «СКС Консалд».  

Слухаються у судах провадження стосовно керівника ТОВ «Сервісний 

центр «Регенерація масел» за фактами забруднення земель, що заподіяло шкоду 

довкільну та здоров’ю людей, привласнення коштів, які виділені на утилізацію, 

на загальну суму 2 млн. 787 тис. грн.; стосовно службових осіб ТОВ «СКАТ» 

про розтрату та привласнення бюджетних коштів на суму понад 1 млн. грн. при 

виконанні реконструкції котельні Охтирської ЦРЛ. 

Упродовж 12 місяців 2016 року правоохоронними органами області 

складено та направлено до суду 126 протоколів про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією (за аналогічний період 2015 року - 78). 

Судами розглянуто 107 протоколів та накладено штрафи на загальну суму 143 

тис. грн., що майже у 7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, 

одну посадову особу на 6 місяців позбавлено права обіймати посади в органах 

державної влади та місцевого самоврядування.  

Протоколи складались у відношенні посадових осіб органів місцевого 

самоврядування 3 категорії – 4 (голова районної ради, міський голова міста 

обласного значення), 4 категорії – 14 (заступник голови районної ради, міський 

голова, сільський голова), 5 категорії – 6 (секретар сільської ради, начальник 

управління, начальник відділу), депутатів сільських рад – 39, посадових осіб 

юридичних осіб публічного     права – 63. 

120 виявлених правопорушень, пов’язаних з корупцією, становлять 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, ще 5  

–  порушення  вимог фінансового контролю, в одному випадку – порушення 

обмежень щодо сумісництва та суміщення. 
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Органами прокуратури області у поточному році внесено 252 подання у 

порядку  ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» (за аналогічний 

період минулого року – 4), за результатами їх розгляду до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 33 особи, у тому числі 5 - звільнено з займаних 

посад.  

Упродовж 2016 року слідчими органів прокуратури розслідувалося 467 

кримінальних проваджень. Досудове розслідування завершено у 264 з них. За 

аналогічний період 2015 року розслідувалось 455 проваджень, а 335 із них 

завершено. 

До суду в 2016 році спрямовано 35 обвинувальних актів.  Із направлених 

до суду актів: 26 (проти 20) - про корупційні злочини, а 8 (проти 3) – про 

правопорушення, вчинені у бюджетній системі.  

Зусилля слідчих спрямовувалися на розслідування актуальних і 

резонансних кримінальних проваджень.  

Так, у 2016 році до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно 

службовця, посада якого віднесена до 3 категорії (Михайленко Д.Г. - начальник 

Регіонального відділення Фонду держмайна України по Сумській області) за 

фактами вчинення ним розтрати бюджетних коштів.  

Спрямовано до суду провадження стосовно головного інженера 

ТОВ «СКАТ» Стецюри В.В., який підозрюється у вчиненні у співучасті з 

керівником названого підприємства кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення бюджетних коштів на 

суму 1,068 млн. грн. при виконанні реконструкції котельні Охтирської ЦРЛ 

у 2012 році. Обвинувальний акт щодо Стецюри В.В. спрямовано на розгляд 

суду. Крім того триває розслідування стосовно директора ТОВ «СКАТ» 

Махмудова А.А. У зв’язку із його хворобою досудове розслідування наразі 

зупинене. 

Скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України стосовно 

колишнього директора Сумського НДЕКЦ МВС України за фактом отримання 

від начальника Сумського ВП ГУ НП в Сумській обласні неправомірної вигоди 

у вигляді планшетного комп’ютера вартістю 11985 грн.  

У поточному році також скеровано до суду чотири обвинувальні акти 

стосовно трьох працівників Сумської митниці за фактом зловживання ними 

владою та службовими повноваженнями при здійсненні митного оформлення 

вантажних автомобілів, а також тканини, внаслідок чого до бюджету держави 

не надійшло податків, зборів та митних платежів на суму понад 4,6 млн. грн. 

Крім того, завершено досудове розслідування стосовно двох мешканців 

Волинської області, які у складі організованої злочинної групи шахрайським 

шляхом заволоділи належними громадянинові коштами у сумі 48 тис. грн., а 

також ухилились від сплати митних платежів на суму 2,3 млн. грн. 

 У 2016 році до суду скеровано 12 обвинувальних актів стосовно 

працівників поліції, у тому числі за 7 фактами одержання ними неправомірної 
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вигоди, одне з яких – стосовно керівника Конотопського відділу поліції. 

Завершено досудове розслідування чотирьох кримінальних проваджень про 

корупційні кримінальні правопорушення щодо працівників Державної 

фіскальної служби, внаслідок чого до бюджету держави не надійшло податків, 

зборів та митних платежів на суму понад 4,6 млн. грн. До суду спрямовано 

обвинувальні акти стосовно 3 працівників Державної пенітенціарної служби. 

Також значну увагу слідчими прокуратури області приділено 

розслідуванню кримінальних проваджень щодо протиправних дій проти 

учасників Євромайдану. 

Усього у кримінальних провадженнях цієї категорії завершено досудове 

розслідування та скеровано обвинувальні акти до суду стосовно 7 осіб у 6 

провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним затриманням, притягненням 

до кримінальної відповідальності та обранням запобіжних заходів учасникам 

масових акцій протесту. Обвинувальні акти направлено до суду щодо 2 суддів, 

колишнього прокурора області, 2 прокурорів прокуратури, слідчого міліції, 

колишнього заступника начальника УМВС України в Сумській області. 

Наполовину більше направлено до суду кримінальних проваджень у 

бюджетній сфері (37 проти 24), більшість з яких з ознаками корупції. За цим 

показником Сумська область входить у десятку найкращих по державі.   

Упродовж другого півріччя 2016 року розпочато досудове розслідування 

у 12 кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані із розкраданням та 

нецільовим використанням бюджетних коштів у сфері газо-, водо-, 

теплопостачання. 

Зокрема, стосовно службових осіб ТОВ «Сантехсервіс» ЛТД, які разом із 

службовими особами відділу освіти Шосткинської районної державної 

адміністрації без відповідної ліцензії, по завищеному та не затвердженому у 

встановленому законом порядку тарифу, здійснювали постачання теплової 

енергії до навчальних закладів Богданівського та Клишківського НВК 

Шосткинського району, отримавши за відсутності договору кошти у сумі  

385 тис. грн.   

Роменською місцевою прокуратурою 30.11.2016 до суду спрямовано 

обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства  «ЛІДЕР 

АКТИВ», який достовірно знаючи, що вугілля не відповідає якісним 

показникам, на підставі договору,  з метою заволодіння бюджетними коштами 

Управління освіти, молоді та спорту Роменської районної державної 

адміністрації поставив його до навчальних закладів району у кількості 113 тон 

на суму 181 тис. грн.  

У 2 кримінальних провадженнях зазначеної категорії повідомлено про 

підозру. Зокрема, процесуальними керівниками Роменської місцевої 

прокуратури  повідомлено про підозру колишньому директору житлово-

комунального підприємства «Чисте місто» за фактом заволодіння ним 

грошовими коштами у розмірі 30 тис. грн. 
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Конотопською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 

керівника Конотопського відділення ПАТ «Сумигаз» за  фактом отримання ним 

неправомірної вигоди в сумі 10 тис. грн. від підприємця за неперешкоджання 

ведення господарської діяльності. Досудове розслідування у цих провадженнях 

триває. 

У сфері паливно-енергетичного комплексу до суду спрямовано 

провадження стосовно громадян за фактом замаху на крадіжку на території 

Роменського району з магістрального нафтопроводу НГВУ «Охтирканафтогаз» 

сирої нафти на загальну суму 239 тис. грн. 

Крім того, до суду слідчим відділом УСБУ в Сумській області направлено 

5 кримінальних проваджень за фактами контрабанди історико-культурних 

цінностей, сильнодіючих речовин та наркотичних засобів. 

Ще одне провадження спрямоване до суду стосовно 3 мешканців 

Волинської області, які в складі організованої злочинної групи з метою 

ухилення від сплати податків організували схему незаконного розмитнення 

транспортних засобів на Сумській митниці. Своїми протиправними діями 

організована злочинна група заподіяла державним інтересам України 

матеріальні збитки в розмірі понад 3,5 млн. грн. 

Загалом, боротьба з організованою злочинністю залишається одним з 

першочергових завдань правоохоронних органів. Упродовж року 

правоохоронцями регіону знешкоджено 6 організованих груп. Стосовно 5 

організованих груп кримінальні провадження спрямовані до суду, судові 

розгляди тривають. 

Крім згаданого вище провадження, викрито 3 організовані групи 

загальною кількістю 11 осіб, які скоїли 7 розбійних нападів. Одна з цих груп у 

кількості 5 осіб звинувачується у бандитизмі, зокрема нападі на ювелірну 

крамницю в м. Суми. Інша група (з 3 осіб) організувала та надавала доступ  до 

азартних  ігор в обласному центрі. 

Також до суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно осіб, діяння 

яких були спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади, державну зраду, розголошення 

державної таємниці, торгівлі зброєю і боєприпасами, незаконного придбання та 

розповсюдження спеціальних технічних засобів негласного отримання і 

контролю інформації. 

Координуюча функція прокуратури області безпосередньо спрямована на 

активізацію зусиль правоохоронних органів, передусім їх оперативного складу, 

щодо виявлення, своєчасного попередження і викриття фактів вчинення 

терористичних актів, як крайнього радикального прояву сепаратизму.  

Вжито ряд заходів щодо виявлення фактів порушення порядку здійснення 

міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному 

контролю. 
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 Як приклад, прокуратурою Сумської області здійснювалось 

процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом закінченого 

замаху на вчинення громадянином РФ вивезти залізничним транспортом з 

приховуванням від митного контролю до Російської Федерації обладнання, що 

використовується як складова частина бортових системи державного 

розпізнавання "свій-чужий" військових літаків та військових вертольотів. За 

вироком суду особу засуджено, предмети незаконного переміщення 

конфісковані. 

Слідчими органів фіскальної служби області до суду спрямовано 19 

кримінальних проваджень (13 – за аналогічний період 2015 року), 14 з яких – з 

обвинувальними актами, ще 5 проваджень направлено до суду для звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із добровільною сплатою сум 

податкових зобов’язань.  

У закінчених кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування 7,4 

млн. грн. збитків з 10,8 млн. грн. встановлених, що становить майже 70%. 

До суду спрямовано 39 кримінальних проваджень у сфері 

лісокористування. До кримінальної відповідальності притягнуто низку 

службових осіб «Агролісгоспу», у тому числі керівників чи виконувачів їх 

обов’язків, та лісників державних лісових господарств. 

У направлених до суду кримінальних провадженнях встановлено збитки 

на загальну суму майже 8,5 млн. грн., з яких добровільно відшкодовано 721 тис. 

грн., заявлено позови на загальну суму 4 млн. 380 тис. грн., накладено арешт на 

майно на суму 1 млн. 317 тис. грн. 

Як приклад, скеровано до суду обвинувальні акти стосовно директора ДП 

«Роменський агролісгосп», який неодноразово отримував неправомірну вигоду 

на загальну суму 25 тис. грн. від підпорядкованих лісників за невжиття заходів 

до перешкоджання викраденню деревини, та від покупців лісу за сприяння в 

укладенні договорів купівлі-продажу, а також привласнив деревину на суму 15 

тис. грн.; стосовно директора ТОВ «Укрбіоресурси», який організував у двох 

районах Сумської області виробництво деревного вугілля та ухилився від 

сплати податків на суму 3 млн. 340 тис. грн.; стосовно двох приватних 

підприємців за фактом незаконної порубки 185 дубів у Лебединському районі 

на суму близько 1,5 млн.  грн.; стосовно директора КП «Муніципалітет» за 

фактом організації незаконної порубки 88 дерев в прибережно-захисній смузі 

водного об’єкту загального користування, шкода 172 тис. грн.; стосовно 

головного лікаря Комунального закладу «Перша обласна спеціалізована лікарня 

м. Ромни» за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем 

деревини вартістю 150 тис. грн.  

Вже у січні спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно   

громадянина Б., який у жовтні минулого року здійснив незаконний поруб 280  

дерев в лісових угіддях дочірнього агролісогосподарського підприємства 

«Сумський агролісгосп», внаслідок чого заподіяв шкоду у розмірі понад 1,35 

млн. грн. З метою відшкодування шкоди заявлено позов. 
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На цей час досудове розслідування здійснюється у 157 кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії, у 1 з них повідомлено про підозру 1 особі. 

Зокрема, у грудні Шосткинським відділом поліції фізичній особі-підприємцю 

оголошено про підозру у привласненні грошових коштів  в сумі 10 тис. доларів 

США, які на підставі договірних відносин були перераховані іноземною 

компанією на виконання умов контракту про поставку деревини.  

У іншому кримінальному провадженні стосовно службових осіб ТОВ 

«Мега-Соф» досліджуються питання ухилення від сплати податків шляхом 

використання упродовж 2014-2016 років незаконно отриманих сертифікатів про 

походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для 

здійснення експортних операцій. Як встановлено, вказане товариство лише 

частково відображало придбання лісоматеріалу у фізичних осіб підприємців. 

При цьому сумарна фактурна вартість здійснених експортних операцій за 

вказаний період склала 228,5 млн. грн., а придбання лісопиломатеріалу 

підтверджено на суму, що в п’ять разів менша  (42,2 млн. грн.).  

Виконуючи одну з конституційних функцій органів прокуратури, 

керуючись приписами статті 2 КПК України та основоположними принципами 

ООН щодо ролі обвинувачення при захисті інтересів держави, враховуючи 

положення підозрюваного та жертви, звертаючи увагу на всі обставини, що 

мають відношення до справи, не залежно від того вигідні вони чи ні для 

підозрюваного, державні обвинувачі у кримінальних справах і провадженнях 

подали до вищих судових інстанції документи прокурорського реагування 

стосовно 317 осіб.  

З їх числа в апеляційному та касаційному порядку змінено і скасовано 

неправосудні судові рішення стосовно 240 осіб, в тому числі й незаконні 

виправдувальні вироки стосовно 15 осіб. 

Роменським міськрайонним судом 30.09.2016 виправдано особу за ч.2   

ст. 307 КК України.  

 Органами досудового розслідування громадянин Г. обвинувачувався в 

тому, що 22.09.2015 збув за 805 грн. марихуану вагою 29,28 грама шляхом її 

пересилання через ТОВ «Нова пошта» з м. Ромни до м. Суми.  

Переглянувши вирок за апеляційною скаргою прокурора 19.12.2016 

Апеляційний суд Сумської області скасував його через неповноту судового 

розгляду та невідповідність висновків суду фактичним обставинам 

кримінального провадження з призначенням нового судового розгляду.   

У сфері охорони дитинства основним завданням органів прокуратури 

залишається забезпечення захисту прав і свобод дітей шляхом комплексного 

використання всіх функцій прокуратури. 

У поточному році в інтересах дітей та держави у сфері охорони дитинства 

до судів спрямовано 55 позовів на суму  17,1 млн. грн.,  задоволено судами – 54 

на суму майже 2 млн. грн.  
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Добровільно відшкодовано в ході судового розгляду шляхом сплати 

коштів, повернення майна та землі на 8,5 млн. грн. 

Прокурори зверталися до суду з позовами про стягнення  на користь дітей 

соціальних виплат, стипендій, оформлення права власності на майно, 

накладення заборони на відчуження житла дітей тощо. 

Зокрема, заявлено 16 позовів на суму майже 1,6 млн. грн. про 

встановлення права власності на житло та земельні паї, що внаслідок 

відсутності правовстановлюючих документів, бездіяльності служб у справах 

дітей чи опікунів, інших обставин тривалий час нотаріально не було оформлено 

дітям після смерті батьків. 

На захист інтересів держави заявлено 12 позовів про стягнення 

заборгованості за договорами та визнання недійсними договорів оренди 

приміщень та землі навчальних закладів на суму 15,3 млн. грн. 

Крім того, за результатами вступу прокуратури області  у розгляд справи 

господарським судом вдалося запобігти незаконному стягненню з місцевого 

бюджету більш ніж 1,5 млн. грн. 

Ініційовано питання перегляду рішення господарського суду Сумської 

області за нововиявленими обставинами, у зв’язку з чим скасовано судове 

рішення про встановлення права власності на незаконно відчужений дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку на суму 254 тис. грн. 

Не допущено випадків незаконного притягнення дітей до кримінальної 

відповідальності.  

Дещо стабілізовано криміногенну ситуацію у підлітковому середовищі. 

За 12 місяців рівень злочинності серед неповнолітніх знизився на 23,8%. 

Органами прокуратури області у минулому році за наслідками 

застосування представницьких повноважень заявлено позовів на захист 

інтересів громадянина або держави на суму більше 113 млн. грн., судами 

задоволено та відповідачами добровільно сплачено коштів на суму 58 млн. грн. 

На розгляді судів перебуває вимог за позовами прокурорів на 127,8 млн. грн. 

За прокурорського втручання запобігнуто стягненню з державного 

бюджету понад 63 млн. грн. 

Постійно вживаються представницькі заходи щодо захисту інтересів 

держави у земельній сфері. Пред’явлено на цьому напрямі позовів на суму 

більше 65 млн. грн. 

Загалом у поточному році за втручання органів прокуратури області до 

державної власності повернуто 1294 га земель. 

Крім цього, у грудні поточного року до Роменського міськрайонного суду 

спрямовано позовну заяву заступника прокурора області в інтересах Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області до Крючкового М.М. про 
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розірвання договорів оренди земельних ділянок, визнання недійсними 

договорів суборенди. 

Земельні ділянки державної власності загальною площею 589 га та 

вартістю 16,9 млн. грн., що були отримані на пільгових умовах поза конкурсом, 

майже одразу після виникнення права оренди у порушення умов договору та 

вимог земельного законодавства передані Крючковим М.М. у суборенду 

приватному підприємству для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва.  

Аналогічні порушення виявлені під час використання Крючковим М.М. 

земельних ділянок площею 172 га орієнтовною вартістю 5 млн. грн., 

розташованих на території Буринського району. Відповідний позов буде 

спрямований до суду після отримання необхідних документів від Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області. 

Активізовано роботу щодо наповнення державного та місцевого 

бюджетів за рахунок стягнення коштів за договорами оренди державного і 

комунального майна.  

Зокрема, завдяки вжитим прокуратурою області заходам у грудні 

минулого року ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» 

сплачено до місцевого бюджету м. Шостка більше 1 млн. грн. заборгованості за 

договором оренди комунального майна – цілісного майнового комплексу по 

виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії. 

Крім того, Господарським судом Сумської області розглядається позов 

прокуратури області в інтересах РВ ФДМУ по Сумській області до ТОВ 

«Горобина» про стягнення 512 тис. грн. заборгованості за договором оренди 

державного майна – цілісного майнового комплексу колишнього Сумського 

лікеро-горілчаного заводу. Розгляд вказаної справи судом триває.   

Протягом поточного року активізовано діяльність з повернення об'єктів 

нерухомості та цілісних майнових комплексів, які незаконно вибули з 

державної та комунальної власності. 

Так, в грудні поточного року господарським судом м. Києва відкрито 

провадження за позовом прокуратури області в інтересах держави до                                   

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» про внесення змін до договору оренди державного 

майна – Охтирських теплових мереж (Охтирської ТЕЦ) в частині заміни 

орендодавця. Завдяки вжитим представницьким заходам має бути відновлений 

контроль держави за вказаним стратегічним об’єктом, а територіальний орган 

Фонду державного майна України наділений повноваженнями щодо його 

ефективного управління. Ухвалення позитивного рішення у цій справі надасть 

можливість в т.ч. переглянути розміри тарифів на електро та теплопостачання.  

Господарським судом Сумської області в грудні поточного року відкрито 

провадження за позовом прокуратури області в інтересах держави в особі 

Міністерства аграрної політики та продовольства України до ПАТ «Державна 

продовольчо-зернова корпорація України» про скасування 
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правовстановлюючих документів на цілісний майновий комплекс «Буринський 

елеватор». Прокуратурою встановлено, що у 2011 році зазначений об’єкт, який 

не підлягав включенню до складу акцій новоствореного акціонерного 

товариства та мав залишитись у державній власності в порушення вимог закону 

набув статус приватного майна, що створює загрозу його майбутнього 

відчуження на користь приватних структур. 

Крім цього, 20.12.2016 до господарського суду Сумської області заявлено 

позов в інтересах держави в особі регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Сумській області до орендного підприємства «Науково-

дослідний і конструкторсько-технологічний інститут електроізоляційних 

матеріалів та фольгованих діелектриків» про повернення до державної 

власності цілісного майнового комплексу колишнього державного 

підприємства, що знаходиться по вул. Інститутська, 6 у м. Шостка, балансовою 

вартістю понад 1,5 млн. грн. Встановлено, що не зважаючи на те, що договір 

оренди державного майна закінчився ще у 2010 році, уповноважений 

державний орган упродовж більш ніж 6 років не вживав належних заходів щодо 

повернення вказаного майна у власність держави. 

Налагоджено систематичну роботу в сфері державних закупівель з 

виявлення та оскарження тендерів та договорів, проведених та укладених з 

порушеннями вимог чинного законодавства. 

Зокрема, в грудні поточного року прокуратурою області заявлено позов 

до господарського суду Сумської області в інтересах держави в особі 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до Служби 

автомобільних доріг у Сумській області та ТОВ «Дорожнє підприємство 

«АЛЬКОР» про визнання недійсними рішення комітету конкурсних торгів та 

договору про державну закупівлю робіт з поточного ремонту автомобільної 

дороги державного значення Т-19-07 «Шостка-Кролевець» загальною вартістю 

понад 104 млн. грн. у зв’язку із порушеннями, допущеними замовником під час 

підготовки документації конкурсних торгів, оцінки пропозицій учасників та 

визначення переможця закупівлі. 

Органами прокуратури області вживаються заходи, спрямовані на 

забезпечення реального виконання постановлених за їх позовами судових 

рішень. 

Активізовано реагування на порушення в діяльності органів державної 

виконавчої служби шляхом внесення скарг в порядку відомчого контролю, яких 

з початку року задоволено 133. Як наслідок, на виконання рішень судів 

упродовж січня-грудня стягнуто 32 млн. грн. З початку минулого року 

забезпечено участь у розгляді 754 справ. 

Органами прокуратури області забезпечено систематичну роботу із 

здійснення моніторингу незаконних та необґрунтованих судових рішень, якими 

суттєво порушуються інтереси держави, а також рішень, що викликають 

значний суспільний резонанс. 
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Так, упродовж поточного року органами прокуратури області в порядку 

моніторингу оскаржено 3 судових рішення зазначено категорії. Зокрема, судом 

касаційної інстанції задоволено касаційну скаргу прокурора та передано на 

новий розгляд до суду першої інстанції справу щодо визнання поновленим 

договору оренди земель державної власності площею 88,1 га та вартістю майже 

2 млн. грн.  

Крім цього, судами задоволено апеляційні скарги прокурора на незаконні 

судові рішення у 2-х справах щодо передачі у власність земель запасу 

комунальної власності площею 3,6 тис. кв. м. та вартістю близько 230 тис. грн. 

Вжитими заходами в цілому забезпечено додержання конституційних 

прав громадян під час їхнього поміщення і тримання у пенітенціарних 

установах та інших місцях застосування заходів примусового характеру. Не 

допущено надзвичайних подій, у тому числі таких, що дезорганізують 

діяльність виправних установ і закладів тимчасового обмеження особистої 

свободи громадян. 

Рівень рецидивної злочинності в установах Державної кримінально-

виконавчої служби області знизився майже у три рази.    

За результатами розгляду 502 документів реагування до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 185 осіб.  

У 2016 році проведені актуальні перевірки стану додержання вимог 

Кодексу України про адміністративні правопорушення при застосуванні заходів 

примусового характеру у Сумському прикордонному загоні та управлінні 

Державної міграційної служби, кримінально-виконавчого законодавства при 

проведенні в установах виконання покарань соціально-виховної роботи із 

засудженими, Закону України «Про психіатричну допомогу» при наданні 

психіатричної допомоги у примусовому порядку, законодавства про працю 

засуджених у виправних установах області, при виконанні кримінальних 

покарань у виді штрафу і конфіскації майна, приведенні вироків суду до 

виконання, додержання вимог законодавства щодо матеріально-побутового та 

медико-санітарного забезпечення ув’язнених і засуджених у спецустановах 

підрозділів Національної поліції та установі попереднього ув’язнення, 

медичного забезпечення засуджених в установах виконання покарань тощо.  

З метою забезпечення принципу гласності в діяльності органів 

прокуратури за 2016 рік на офіційному веб-сайті відомства оприлюднено понад 

450 повідомлень. Окрім того, сторінка прокуратури також представлена в 

соціальних мережах. До відома громадськості невідкладно доводиться 

інформація про хід розслідування злочинів, вчинених під час Революції 

Гідності, та інших резонансних й актуальних кримінальних проваджень.   

Протягом звітного періоду проведено 20 брифінгів та 1 прес-

конференцію. У вересні 2016 року оновлено склад Консультативної ради при 

прокуратурі Сумської області, до якої увійшли відомі громадські та політичні 
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діячі, фахівці з права, науковці та журналісти. Таким чином, у діяльність 

органів прокуратури забезпечено прозорість і відкритість. 

Прокуратура області у межах компетенції забезпечує виконання взятих 

Україною зобов’язань за міжнародними договорами про міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. 

Упродовж 2016 року прокуратурою області розглянуто та організовано 

виконання 61 запиту про міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження, з яких 26 звернень українських органів слідства та  35  –  

іноземних компетентних органів. Співпраця з питань міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження стосувалася 17 держав 

світу (Республіка Польща, Республіка Молдова, Республіка Білорусь, Російська 

Федерація, Республіка Австрія, Італійська Республіка, ФРН, Турецька 

Республіка, Угорська Республіка, ОАЕ, Республіка Казахстан, Туркменістан, 

Грузія, Республіка Вірменія, Республіка Філіппіни, Республіка Кіпр, США).  

З метою забезпечення принципу гласності в діяльності органів 

прокуратури за 2016 рік на офіційному веб-сайті відомства оприлюднено понад 

450 повідомлень. Окрім того, сторінка прокуратури також представлена в 

соціальних мережах.  

До відома громадськості невідкладно доводиться інформація про хід 

розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності, та інших 

резонансних й актуальних кримінальних проваджень. Протягом звітного 

періоду проведено 20 брифінгів та 1 прес-конференцію.  

У вересні 2016 року оновлено склад Консультативної ради при 

прокуратурі Сумської області, до якої увійшли відомі громадські та політичні 

діячі, фахівці з права, науковці та журналісти. Таким чином, у діяльність 

органів прокуратури забезпечено прозорість і відкритість. 

Вирішення окреслених питань щодо стану законності та вжиття заходів 

по її зміцненню знаходиться під постійним контролем керівництва прокуратури 

області. 

 

Відділ організаційного та правового  

забезпечення прокуратури Сумської області 


