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Інформація щодо результатів діяльності Шепетівської окружної 
прокуратури

з місцем дислокації у м. Славута за 2021 рік 
(Славутська міська рада)

Статтею 131-1 Конституції України на органи прокуратури покладено 
виконання трьох функцій, на реалізації яких упродовж 2021 року 
концентрувались зусилля окружної прокуратури.

Підтримання публічного обвинувачення в суді

У 2021 році процесуальними прокурорами до суду скеровано 
обвинувальні акти у 147 кримінальних провадженнях стосовно 150 осіб, 
обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень; 2 клопотання про 
звільнення осіб від кримінальної відповідальності.

Процесуальними керівниками окружної прокуратури підтримано 
публічне обвинувачення в суді у 178 кримінальних провадженнях, в тому числі: 
у 101 - з ухваленням обвинувальних вироків. З них: у 58 кримінальних 
провадженнях затверджено угоди про примирення між потерпілим та 
обвинуваченим, у 14 кримінальних провадженнях затверджено угоди про 
визнання винуватості.

Зокрема, у жовтні 2021 року до суду скеровано обвинувальний акт за 
обвинуваченням заступника директора з фінансово економічних питань - 
головного бухгалтера ДП «Славутський лісгосп» у вчиненні ним кримінальних 
правопорушень (злочинів), передбачених ч. З ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовець, всупереч 
інтересам служби, достовірно знаючи, що ДП «Славутський лісгосп» не 
укладало будь-яких договорів щодо купівлі-продажу та постачання товарно- 
матеріальних цінностей з фізичною-особою підприємцем та не мало будь-яких 
зобов’язань із вказаним суб’єктом господарювання, маючи право доступу до 
системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» в AT 
«Укрексімбанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу, 
здійснював вхід до вказаної системи, вносив неправдиву інформацію про 
перерахування грошових коштів на рахунки підприємця за придбані товари.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично такі товарно- 
матеріальні цінності не постачались для державного підприємства.

Таким чином, заступник директора з фінансово економічних питань - 
головного бухгалтера ДП «Славутський лісгосп», будучи службовою особою, 
діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, заволодів 
чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем, а саме: грошовими коштами 
вищевказаного державного підприємства на загальну суму 858400 гривень.
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Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 
вирішення відповідно закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими 
діями органів правопорядку

В ході здійснення процесуального керівництва, процесуальними 
прокурорами надано слідчим/дізнавачам 101 письмову вказівку, скасовано 40 
необгрунтованих постанов про закриття кримінальних проваджень.

Прокурорами прокуратури прийнято участь в розгляді слідчим суддею 1 
скарги з питань досудового розслідування.

Упродовж поточного року прокуратурою погоджено 14 клопотань 
слідчих про обрання запобіжних заходів підозрюваним особам.

Представництво інтересів держави в суді у виключних 
випадках і в порядку, що визначені законом

Упродовж 2021 року окружною прокуратурою прокуратурою до суду 
заявлено 4 позовні заяви.

Судами задоволено 6 позовних заяв окружної прокуратури.
Так, рішенням Господарського суду Хмельницької області від 12.04.2021 

у справі №924/1397/20 задоволено позов першого заступника керівника 
Шепетівської місцевої прокуратури про стягнення на користь КП 
«Славутський центр первинно медико - санітарної допомоги» Славутської 
районної ради Хмельницької області з ТОВ «Укртранссервіс - груп» коштів у 
сумі 107 136,31 грн.

Незмінним пріоритетом в діяльності правоохоронних органів була і 
залишається протидія корупції.

За участі прокурорів судами розглянуто 13 протоколів про вчинення 
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, на 7 осіб накладено 
стягнення у виді штрафу.

Окрім того, у червні 2021 року до руду скеровано обвинувальний акт за 
обвинуваченням славутчанина у вчиненні ним кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний мешканець 
м. Славута, перебуваючи у приміщенні відділення поліції № 1 Шепетівського 
РУП ГУНП в Хмельницькій області, надав службовій особі - тимчасово 
виконуючому обов’язки заступника начальника відділення поліції № 1
Шепетівського РУП, неправомірну вигоду в сумі 10000 гривень, за вирішення 
питання про повернення тимчасово вилученого транспортного засобу, який 
поміщений на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманого 
автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області за порушення митного 
законодавства.
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Під час передачі частини обумовленої суми неправомірної вигоди 
правопорушника викрито та затримано у порядку ст. 208 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Вироком Славутського міськрайонного суду затверджено угоду про 
визнання винуватості, відповідно до якої особу визнано винуватою у вчиненні 
інкримінованого кримінального правопорушення, та призначено покарання у 
виді штрафу у розмірі 17 000 грн.

Нагляд за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних провадженнях 

та інших заходів примусового характеру

Упродовж першого півріччя 2021 року окружною прокуратурою до 
територіальних підрозділів Національної поліції, виправних колоній, органів 
пробації, підрозділів державної виконавчої служби, органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в порядку 
ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» внесено 7 документів реагування, за 
наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 2 
службові особи.

Забезпечення виконання вимог Закону України 
«Про прокуратуру» щодо інформування суспільства 

про свою діяльність

У 2021 році в засобах масової інформації висвітлено 85 повідомлень про 
діяльність окружної прокуратури, на виконання ст.6 Закону України «Про 
прокуратуру» надано 1 інформацію в органи влади щодо результатів діяльності 
окружної прокуратури.

Розгляд звернень громадян

Упродовж 2021 року в окружну прокуратуру з місцем дислокації у м. 
Славута від фізичних та юридичних осіб надійшло 76 звернень, з яких 
вирішено 42 звернення, 34 звернення скеровані для вирішення у інші відомства.

Перший заступник керівника
Шепетівської окружної прокуратури Олександр БАЗАН


