
ІНФОРМАЦІЯ 
про вжиті органами прокуратури Сумської області заходи щодо протидії 

корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень у 2011 році 

(згідно вимог ч. 1 ст.19 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції») 

 
Органами прокуратури Сумської області постійно вживаються заходи 

щодо підвищення ефективності діяльності у сфері реалізації нового 
антикорупційного законодавства. Колегією прокуратури області питання 
забезпечення протидії корупції визначено одним із головних пріоритетів 
прокурорсько-слідчої діяльності, воно знаходиться на постійному контролі у 
керівництва прокуратури області.  

Питання боротьби з корупцією у минулому році двічі 30.06.2011 та 
29.09.2011 розглядались на координаційних нарадах керівників 
правоохоронних органів Сумської області, рішенням яких визначено 
конкретні узгоджені заходи щодо боротьби з цим негативним явищем.  

З метою удосконалення прокурорського нагляду щодо протидії 
корупції, в апараті прокуратури області в липні минулого року створений 
відділ нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії 
корупції та досудовим слідством, яким, крім виконання наглядових функцій, 
також розслідуються кримінальні справи про актуальні та резонансні 
злочини з ознаками корупції.  

Крім цього, з метою забезпечення належної організації діяльності 
органів прокуратури області у сфері запобігання і протидії корупції, 
підвищення її ефективності підготовлено ряд розпорядчих документів щодо 
взаємодії структурних підрозділів прокуратури з іншими правоохоронними 
органами у питаннях протидії корупції, проведено ряд навчально-
методичних заходів з цих питань, велась правороз’яснювальна робота серед 
населення через засоби масової інформації тощо.  

У вересні 2011 року вивчено стан прокурорського нагляду та 
ефективність діяльності правоохоронців у сфері запобігання і протидії 
корупції.  

За участі працівників правоохоронних органів, відповідальних за цей 
напрям діяльності, представників наукових закладів та суду у грудні 2011 
року у прокуратурі області проведено науково-практичний семінар на тему: 
«Проблемні питання в практиці застосування нового антикорупційного 
законодавства, прокурорського нагляду за додержанням вимог Закону 
України «Про засади запобігання i протидії корупції» та судового розгляду 
справ про корупційні правопорушення». 

Внаслідок вжитих координаційних заходів, упродовж II півріччя 
минулого року активізовано діяльність правоохоронних органів області по 
виявленню корупційних злочинів.  

Так, якщо за I півріччя 2011 року було порушено лише 15 
кримінальних справ про злочини з ознаками корупції, у тому числі за  
фактами хабарництва – 6, то у II півріччі порушено – 19 справ указаної 
категорії, з них 15 – за фактами одержання хабарів.  
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У семи із зазначених справ до кримінальної відповідальності 

притягнуто сімох осіб, які займали відповідальне становище. У стількох же 
справах розміри хабарів становлять від 11000 грн. до 30000 доларів США. 
Дві кримінальні справи порушені стосовно керівників органів контролю 
обласного рівня. 

Загалом же органами прокуратури області упродовж року розслідувано 
та скеровано до суду з обвинувальними висновками 34 кримінальні справи 
стосовно 42 осіб, якими вчинено 46 корупційних злочинів, з яких більше 
половини – за фактами хабарництва. Слідчими органів прокуратури 
розслідувано майже всі справи (94%) про злочини з ознаками корупції. 

З числа закінчених кримінальних справ, направлених до суду з  
обвинувальним висновком: 18 справ про одержання хабара (ст.368 КК 
України), 11 справ щодо зловживання владою або службовим становищем 
(ст.364 КК України), 4 справи про злочини щодо привласнення, розтрати 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 
(ч.ч. 2-5 ст.191 КК України), 1 справа про перевищення влади або службових 
повноважень (ст.365 КК України). 

 
Категорії службовців, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційних злочинів 
 

№ категорії службовців 2011 

1 органів внутрішніх справ 8 
2 митної служби 6 
3 державної податкової інспекції 5 
4 прикордонної служби 3 
5 державного департаменту з питань 

відбування покарань 
3 

6 судді 1 
7 сільські голови 2 
8 працівники закладів охорони здоров’я 3 
9 керівник державного підприємства 1 
10 працівник Державного управління охорони 

навколишнього природного середовища 
1 

11 керівник банківської установи 1 
12 посадові особи міських рад 4 
13 інші службові особи, уповноважені на 

виконання функцій держави 
2 

14 фізичні особи, співучасники злочинів 2 

У кримінальних справах розслідуваних органами прокуратури області 
упродовж 2011 року сума збитків, заподіяних корупційними злочинами, 
становить 1,13 млн. грн., з них державним інтересам – 0,47 млн. грн., 
відшкодовано збитків 0,09 млн. грн. У ході слідства накладено арешт на 
майно обвинувачених на суму більш ніж на 2,3 млн. грн., заявлено позовів на 
суму 0,7 млн. грн. 
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Стан виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" адміністративно-
правовими засобами у 2011 році

Направлено протоколів
29

Закрито адмінпроваджень
3

Оштрафовано осіб
23

Направлено до суду адміністративних протоколів про порушення вимог Закону України "Про 
засади запобігання і протидії корупції" за 12 місяців 2011 року

Прокуратура
29

49%

Військова прокуратура
3

5%

МВС
9

16%

СБУ
16

28%
ПМ ДПА

1
2%
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У 2011 році органами прокуратури області до суду скеровано 29 (50%) 

із 58 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. За 
результатами їх розгляду до відповідальності притягнуто 23 (53,5 %) із 43 
осіб, закрито 3 адмінпровадження. 

До адміністративної відповідальності за протоколами про корупційні 
правопорушення органів прокуратури притягнуто:  

- 4 державних службовця (100%), з них 2 – 3 категорії (100%) та 2 – 5-7 
категорії (100%), 4 працівників райдержадміністрацій (100%); 

- 7 посадових осіб органів місцевого самоврядування (36,8%), всі 
службовці 4 категорії (50%); 

- 1 посадовця органів внутрішніх справ (100%); 
- 1 службовця державної прикордонної служби (100%); 
- 1 посадовця державної податкової служби (100%); 
- 4 посадові та службові особи інших органів державної влади (80%); 
- 5 посадових осіб, фізичних осіб за одержання від них неправомірної 

вигоди іншими суб’єктами відповідальності (62,5%). 
Із 36,2 тис. грн. заподіяних корупційними правопорушеннями збитків, 

відшкодовано 12 тис грн. (32,9%).  
Сума штрафів, накладених на корупціонерів, становить майже 24 тис. 

грн.  
Прокурорами принесено 3 протести на незаконні судові рішення. За 

документами реагування скасовано 4 неправомірних нормативно-правових 
актів та рішень, прийнятих унаслідок корупційних діянь. Внесено 7 подань 
на усунення причини та умов, що сприяють корупційним проявам, за 
результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 4 особи. 

Притягнуто осіб до відповідальності за порушення вимог Закону України "Про засади 
запобігання і протидії корупції" за 12 місяців 2011 року за протоколами, складеними 

правоохоронними органами

Прокуратура
23

53%

МВС
5

12%

СБУ
14

33%

Військова прокуратура
1

2%
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Через недосконалість законодавства, проблемною 

залишається реалізація вимог статті 22 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» щодо звільнення з роботи осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення. Зокрема, лише 4 (12,1%) особи з 33 службовців 
притягнутих до відповідальності звільнено із займаних посад. Крім того, 7 
службовців звільнилися із займаних посад самостійно до постановлення 
судових рішень. 
 

Прокуратура Сумської області 
 


