
 

Інформація щодо застосування прокуратурою Оболонського району міста Києва 

координаційних повноважень по боротьбі зі злочинністю 

 

 Генеральною прокуратурою України постійно звертається увага на необхідність 

активізації, удосконалення та підвищення ефективності координаційної діяльності 

правоохоронних органів у сфері запобігання і протидії злочинності та корупції з 

використанням усіх форм такої співпраці. 

 «Координація» передбачає собою взаємодію органів прокуратури та інших 

правоохоронних органів із судами, виконавчими органами влади, органами місцевого 

самоврядування, контролюючими та іншими органами. 

Найбільш поширеними формами координації є проведення координаційних та 

міжвідомчих нарад.  

 За ініціативи прокуратури Оболонського району міста Києва упродовж 2014 року  

проведено 3 координаційні та 2 міжвідомчі наради. 

 Звичайно, найбільш поширеною темою для обговорення на зазначених нарадах був 

стан законності та протидії злочинності в районі, що об’єктивно було пов’язано з 

нестабільною політичною та економічною ситуацією в країні, анексією Криму та 

проведенням антитерористичної операції в східних областях. 

Так, на координаційних нарадах керівників правоохоронних органів району, 

прокурор району спільно з керівниками райуправління, податкової міліції, служби безпеки 

обговорили основні напрямки боротьби зі злочинністю та корупцією. 

 Як наслідок вжиття спільних скоординованих заходів вдалося досягти зниження 

рівня злочинності в Оболонському районі м. Києва у порівнянні з іншими районами до 96 

правопорушень на 10 тис. населення при середньоміському 112. 

Відзначилася тенденція до уповільнення темпів зростання злочинності. Вдалося 

стабілізувати рівень вчинених грабежів, загальна їх кількість зменшилася. Менше 

зареєстровано вимагань. Знизилася кількість скоєних умисних вбивств, тяжких тілесних 

ушкоджень. 

Також, прокуратурою району приділено увагу і спільному обговоренню інших 

питань, які на цей час є досить актуальними, оскільки підривають авторитет органів 

державної влади та контролю, порушують права громадян на їх соціальне забезпечення, 

призводять до зменшення надходжень до Державного бюджету України. 

Зокрема, на міжвідомчій нараді 11 липня 2014 року прокурор району спільно з 

керівниками районного управління Пенсійного фонду України, податкової інспекції, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та виконавчої служби 

обговорили проблемні питання щодо адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що призводить до неповного та 

несвоєчасного надходження, нецільового та неефективного використання коштів фондів 

соціальної спрямованості на захист людей у складних життєвих обставинах. 

Проблема виникла у зв’язку з передачею функцій щодо адміністрування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від органів пенсійного 

фонду до податкових органів. За результатами проведених спільних заходів вдалося 

зорієнтувати контролюючі органи на спільну роботу щодо виявлення боржників та 

стягнення заборгованості. 

Крім того, проведеними прокурорськими перевірками встановлені численні 

порушення чинного законодавства про оренду державного та комунального майна. 

Перевірки засвідчили, що контроль за використанням комунального майна та своєчасністю 

сплати орендної плати не здійснюється, у зв’язку з чим упродовж останніх років 

намітилася стійка тенденція до зменшення надходжень коштів до бюджету від орендної 

плати за майно комунальної власності, його неналежне використання.  

Ці питання стали предметом обговорення на міжвідомчій нараді                              

25 вересня 2014 року за участі представників Оболонської районної у м. Києві державної 

адміністрації, податкової інспекції та виконавчої служби. 

За результатами вжитих заходів вже на цей час до Господарського суду м. Києва 

заявлені позовні вимоги про стягнення заборгованості за користування орендованим 

майном на загальну суму понад 2,5 млн. грн.  

Таким чином, прокуратурою району приділяється постійна увага координаційній 

діяльності та вживаються заходи на підвищення ефективності протидії злочинності та 

іншим правопорушенням. 

 


