
ІНФОРМАЦІЯ 

про вжиті органами прокуратури Сумської області заходи щодо протидії 

корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень у 2014 році 

(згідно з вимогами 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 2014 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 координаційній нараді 

керівників правоохоронних органів області 12.12.2014, крім того  стан взаємодії 

правоохоронних органів області у протидії корупції та організованій 

злочинності у регіоні, поряд з іншими питаннями розглянуто на координаційних 

нарадах 29.01.2014 та 28.07.2014, а також 25.09.2014 на міжвідомчій нарді 

керівників правоохоронних органів. За наслідками розгляду питань порядку 

денного ухвалені рішення, якими передбачені ряд спільних заходів щодо 

запобігання і протидії корупції в регіоні. 

З питань організації роботи по протидії корупції 26.11. 2014 проведено 

навчально-методичний семінар для працівників міськрайпрокуратур та 

обласного апарату. 

Внаслідок вжитих координаційних заходів, упродовж минулого року 

активізовано діяльність правоохоронних органів області по виявленню 

корупційних злочинів. 

За 2014 рік правоохоронними органами області у кримінальних 

провадженнях про корупційні правопорушення до суду спрямовано 33 

обвинувальних актів, про вчинення стосовно 38 осіб, з них 15 – за фактами 

одержання неправомірної вигоди. 

З направлених до суду обвинувальних актів слідчими органів внутрішніх 

справ розслідувано 23 кримінальних проваджень вказаної категорії, слідчими 

органів прокуратури – 10. 

З числа закінчених кримінальних проваджень, у яких обвинувальні акти 

направлені до суду: 15 кримінальних правопорушення про одержання 

неправомірної вигоди (ст. 368 КК України), 1 – щодо зловживання владою або 

службовим становищем (ст. 364 КК України), 17 – про злочин щодо заволодіння 

чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК 

України). 

 



Загалом упродовж року за вчинення кримінальних корупційних 

правопорушень судами засуджено 37 осіб. 

Категорії службовців, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень 
 

№ 

п/п 
Категорії службовців 2014 

1 органів внутрішніх справ 3 

2 держаних службовців 11 

3 працівники управління державної 

пенітенціарної служби 

4 

4 службові особи митниці 1 

5 подітківці 2 

6 посадові особи органів місцевого самоврядування 11 

7 арбітражний керуючий 1 

8 члени виборчої комісії 3 

9 інші особи, які постійно обіймає посаду, пов’язану з 

виконанням організаційно-розпорядчих функцій 

2 

 У  кримінальних провадженнях,  розслідуваних правоохоронними 

органами області упродовж 2014 року, сума збитків, заподіяних корупційними 

злочинами, становить 862,7 тис. грн., відшкодовано збитків 75,7 тис. грн. У ході 

досудового розслідування накладено арешт на майно обвинувачених на суму 

більше ніж 1670 тис. грн., з яких вилучено майна на суму 393,2 тис. грн., 

заявлено позовів на суму 43 тис. грн. 

У 2014 році правоохоронними органами регіону до суду направлено 59 

протоколів про адміністративні корупційні правопорушення, з них органами 

прокуратури – 13, МВС – 34, УСБУ – 12. Залишок не розглянутих протоколів на 

початок 2014 року – 1. 

Судами розглянуто 55 адміністративних справ, до відповідальності 

притягнуто 33 осіб, при цьому 22 справи про адміністративні правопорушення 

судом закрито. 

До адміністративної відповідальності за протоколами, складеними 

органами прокуратури притягнуто 33 особи, з них: 

- 4 державних службовців; 

- 5 депутатів місцевих рад; 

- 8 посадові особи органів місцевого самоврядування; 

- 1 посадова особа кримінально-виконавчої служби; 

- 1 посадова особа органів внутрішніх справ; 

- 5 посадових осіб органів митної служби; 

- 9 посадові особи юридичних осіб публічного права. 

Сума штрафів, накладених на корупціонерів, становить понад 8 тис. грн. 

Прокурорами внесено 13 подань на незаконні судові рішення. Внесено 54 

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

результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 55 осіб. 



 

Стан виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» адміністративно-правовими засобами у 2014 році 

 

 
 

 

 

Направлено до суду адміністративних протоколів про корупційні 

правопорушення за 2014 рік 

 

 
 

 

Всього розглянуто протоколів 55 

Закрито 
адмінпроваджень 22 

Оштрафовано осіб 
33 

Прокуратура 13 

УБОЗ 34 

УСБУ 12 



Притягнуто осіб до відповідальності за порушення вимог Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» за 2014 рік за протоколами 

складеними правоохоронними органами 

 

 
 

 

 

Прокуратура Сумської області 

УСБУ 6 

УБОЗ 16 

Прокуратура 9 


