
ІНФОРМАЦІЯ 

про вжиті органами прокуратури Сумської області заходи щодо протидії 

корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень у 2012 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.  

За 2012 рік прокуратурою області вжито ряд координаційних та 

організаційно-практичних заходів, направлених на посилення 

прокурорського нагляду за додержанням антикорупційного законодавства. 

Стан протидії корупції у регіоні розглядався на двох координаційних 

нарадах керівників правоохоронних органів області та міжвідомчій нараді. За 

наслідками розгляду питань порядку денного, нарадами ухвалені постанови, 

якими передбачені ряд спільних заходів щодо протидії корупції та 

хабарництву в регіоні. 

Для належного узгодження дій по вирішенню проблемних питань 

практичного застосування антикорупційного законодавства з урахуванням 

вимог нового кримінального процесуального кодексу, прокуратурою області 

14.12.2012 проведено навчально-методичний семінар за участі прокурорів, 

працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та 

керівників слідчих підрозділів правоохоронних органів. 

Внаслідок вжитих координаційних заходів, упродовж минулого року 

активізовано діяльність правоохоронних органів області по виявленню 

корупційних злочинів. 

За 2012 рік органами прокуратури області порушено 33 кримінальні 

справи про злочини з ознаками корупції, з них 27 – за фактами хабарництва. 

Упродовж 2012 року слідчими органів прокуратури області закінчено 

розслідування і спрямовано до суду з обвинувальними висновками 36 

корупційних кримінальних справ стосовно 50 обвинувачених (34 справи 

стосовно 42 обвинувачених за 12 місяців 2011 року). При цьому всі справи 

про злочини з ознаками корупції були підслідні слідчим органів прокуратури. 

З числа закінчених кримінальних справ, направлених до суду з  

обвинувальними висновками: 26 справ про одержання хабарів (ст. 368 КК 

України), 7 справ щодо зловживання владою або службовим становищем    

(ст. 364 КК України), 1 справа про злочин щодо заволодіння чужим майном 

шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України), 2 

справи про комерційний підкуп службової особи юридичної особи 

приватного права (ст. 368-3 КК України). 
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Категорії службовців, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційних злочинів 
 

№ категорії службовців 2012 

1 органів внутрішніх справ 14 

2 митної служби 3 

3 державної податкової інспекції 5 

4 працівники управління державної 

пенітенціарної служби 
2 

5 державні виконавці 2 

6 працівники  Державної інспекції з карантину 

рослин 
3 

7 посадові особи органів місцевого 

самоврядування 
4 

8 керівники господарських товариств 6 

9 працівники закладів охорони здоров’я 2 

10 працівники органів освіти 2 

11 службові особи управління пенсійного фонду 

України 
1 

12 службові особи територіального управління 

держгірпромнагляду в області 
1 

13 державний реєстратор Сумської РДА 1 

14 службові особи СЕС 1 

15 інші службові особи, уповноважені на 

виконання функцій держави 
3 

 

У кримінальних справах розслідуваних органами прокуратури області 

упродовж 2012 року сума збитків, заподіяних корупційними злочинами, 

становить 0,46 млн. грн., з них державним інтересам – 0,26 млн. грн., 

відшкодовано збитків 0,18 млн. грн., з них державним інтересам – 0,17 млн. 

грн. У ході слідства накладено арешт на майно обвинувачених на суму 

більше ніж 1,7 млн. грн., з яких вилучено майна на суму 0,28 млн. грн.,  

заявлено позовів на суму 0,12 млн. грн. 

 

У 2012 році органами прокуратури області до суду скеровано 33 (38%) 

із 86 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. За 

результатами їх розгляду з урахуванням залишку минулого року до 

відповідальності притягнуто 30 (38 %) із 79 осіб, закрито 5 адмінпроваджень 

(15%). 

До адміністративної відповідальності за протоколами про корупційні 

правопорушення органів прокуратури притягнуто:  

- 2 державних службовця (25%), з них 2 – 5-7 категорії (25%),  

- 1 працівників райдержадміністрацій (100%); 

- 9 посадових осіб органів місцевого самоврядування (47%), з яких 6 – 

4 категорії (32%) та 3 - 5-7 категорії (16%); 

- 3 посадовця органів внутрішніх справ (75%); 

- 1 службовця державної прикордонної служби (50%); 

- 2 посадовця державної податкової служби (50%); 
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- 4 посадові особи кримінально- виконавчої служби (57%); 

- 1 посадові та службові особи інших органів державної влади (11%); 

- 2 особи, що надають публічні послуги (66%); 

- 4 посадові особи юридичних осіб публічного права (66%); 

- 3 посадових осіб, фізичних осіб за одержання від них неправомірної 

вигоди іншими суб’єктами відповідальності (33%). 

Із 18,6 тис. грн. заподіяних корупційними правопорушеннями збитків, 

відшкодовано 13,8 тис грн. (74%).  

Сума штрафів, накладених на корупціонерів, становить понад 36 тис. 

грн.  

Прокурорами принесено 6 протестів на незаконні судові рішення. За 

документами реагування скасовано 4 неправомірних нормативно-правових 

актів та рішень, прийнятих унаслідок корупційних діянь. Внесено 33 подання 

на усунення причини та умов, що сприяють корупційним проявам, за 

результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 29 осіб. 

За 12 місяців 2012 року із 75 притягнутих до відповідальності осіб, 

звільненню в порядку ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» підлягали 61 особа. 11 осіб звільнено із займаних посад, у 

зв’язку із притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень та 33 особи звільнено з посад з інших підстав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" 

адміністративно-правовими засобами у 2012 році, з урахуванням залишку 2011 року

Направлено протоколів

86

Закрито адмінпроваджень

11

Оштрафовано осіб

79
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Прокуратура Сумської області 

Направлено до суду адміністративних протоколів про корупційні правопорушення

 за 12 місяців 2012 року

Прокуратура

33

38%

Військова прокуратура

2

2%
УБОЗ

23

27%

УСБУ

24

28%

ВВБ при ДПС

4

5%

Притягнуто осіб до відповідальності за порушення вимог Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції" за 12 місяців 2012 року за протоколами, складеними 

правоохоронними органами

Прокуратура

30

38%

УБОЗ

19

24%

УСБУ

23

29%

Військова прокуратура

4

5%

ВВБ при ДПС

3

4%


