
І Н Ф О Р М А Ц І Я  
Золочівської окружної прокуратури про стан законності, 

боротьби із злочинністю та результати діяльності на території 
Золочівського району впродовж 12 місяців 2021 року

Відповідно до ст.6 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014, керівники 
прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке 
запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік 
інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про 
результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та 
аналітичних даних.

З огляду на викладене інформую, що з 15.03.2021 розпочала роботу Золочівська 
окружна прокуратура Львівської області, повноваження якої поширюється на 
територію Золочівського району Львівської області. На піднаглядній території 
окружної прокуратури здійснюють діяльність органи Національної поліції України: 
Золочівський РВП ГУ НП у Львівській області (Золочів), відділення поліції № 1 
Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області (Броди), відділення поліції № 2 
Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області (Буськ).

Так, впродовж 2021 року правоохоронними органами на території Золочівського 
району вживались заходи до стабілізації криміногенної ситуації, підвищення 
ефективності захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.

Аналізом структури злочинності в районі слід відзначити, що мало місце 
зменшення кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень на 12,2%, або з 
1537 до 1350.

З огляду на те, що за наслідками проведених за результатами розгляду значної 
частини заяв та повідомлень про злочини, першочергових слідчих дій, а також те, що 
наявність події та складу кримінальних правопорушень не було підтверджено, 
фактичне число закритих кримінальних проваджень з реабілітуючих підстав в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилося лише на 4,2% (2021 -  
692 кримінальні провадження, 2020 -  663).

Структура облікованих кримінальних правопорушень 
(у порівнянні з аналогічним періодом минулого року)
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Слід зазначити, що упродовж 12 місяців 2021 року із порівнянням аналогічного 
періоду 2020 року значно зменшилась кількість вчинених на піднаглядній території 
тяжких кримінальних правопорушень (з 218 до 152), або на 30,3%.



Разом з тим, з 114 до 195, або на 41,5% збільшилась кількість вчинених на 
піднаглядній території нетяжких кримінальних правопорушень.

Види кримінальних правопорушень

О Проти життя і здоров "я особи

ШПроти трудових, виборчих та інших особистих прав та 
свобод людини 

Ш Проти власності

О Проти громадської безпеки

Я  Проти безпеки руху і експлуатації транспорту

□ Проти громадського порядку та моральності 

ШПроти безпеки виробництва

□ Проти довкілля 

■ Службові злочини

□ У сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів

О Проти правосуддя

Найбільшу питому вагу у загальній структурі складають кримінальні 
правопорушення проти власності -  63,6%, хоча кількість кримінальних 
правопорушень проти власності суттєво зменшилась в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року - з 370 до 239, тобто на 35,4%.

Загалом структура кримінальних правопорушень, які посягають на власність 
громадян склалася наступним чином:

2020 2021

крадіжка (ст. 185 КК України) 285 193
з них з квартир 3 8
з автомобілів 15 6
грабіж (ст.186 КК України) 13 10
розбій (ст.187 КК України) 0 3
шахрайство (ст.190 КК України) 60 21
привласнення (ст.191 КК України) 10 9

Упродовж 2021 року на території обслуговування ВП №1 Золочівського РВП 
ГУ НП у Львівській області мало місце скоєння 3 умисних вбивств, які розкрито, а 
кримінальні провадження щодо осіб скеровано до суду, триває судовий розгляд.

Впродовж вказаного періоду на території обслуговування Золочівського РВП ГУ 
НП у Львівській області мало місце скоєння 1 умисного вбивства (Буська ОТГ) та 1 
замаху на вбивство (Золочівська ОТГ), які також розкрито, обвинувальні акти відносно 
причетних осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Також зареєстровано 1 особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи - зґвалтування неповнолітньої (Бродівська ТГ), який 
розкрито, кримінальне провадження стосовно двох осіб, перебуває на розгляді в суді, а
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також 2 нетяжких злочини щодо статевих зносин з особою, яка не досягла повноліття 
(Буська ОТГ), які розкрито, кримінальні провадження скеровано до суду для розгляду 
по суті.

Категорії суб'єктів вчинення кримінальних 
правопорушень

Незважаючи на зменшення загальної кількості вчинених кримінальних 
правопорушень неповнолітніми особами, у поточному році їх кількість зросла на 
території обслуговування ВП №1 (Бродівська, Заболотцівська та Підкамінська ОТГ) - 
із 5 до 7, або на 28,6%, з них 1 -  особливо тяжкий злочин.

Наполовину зменшилася кількість кримінальних правопорушень, вчинених 
групою осіб -  з 12 до 6, або на 50%.

Однак, збільшилася кількість кримінальних правопорушень, вчинених особами у 
стані алкогольного сп'яніння - із 69 у минулому році до 80 -  у поточному, або на 
13,7%, злочинів, вчинених іноземцями -  з 1 до 3, або на 66,6%, а також кримінальних 
правопорушень, вчинених особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення
-  з 98 до 109, або на 10%.

У 2021 році окружною прокуратурою, з- поміж іншого, зосереджено увагу на 
виявленні та розкритті кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямках.

Так, упродовж 12 місяців 2021 року завершено досудове розслідування в 10 
кримінальних провадженнях про злочини з ознаками корупції, з яких 7 -  за ст. 369 КК 
України, З - з а  ст. ст. 191, 364, 366 КК України, 1 кримінальне провадження у сфері 
земельних правовідносин, 7 - у  бюджетній сфері (5 - за фактом незаконного 
отримання соціальних виплат та 2- кримінальні провадження за ознаками злочинів, 
передбачених ст. 191, 366 КК України), 8 - у  лісовій сфері (з них 6 -  за ст. 246 КК 
України, 2 -  ст. 185 КК України), 1 кримінальне провадження за фактом збуту 
підроблених результатів ПЛР-тестів.

Крім того, упродовж року за фактом збуту наркотичних засобів до суду скеровано 
З кримінальні провадження (за 2020 рік -  0).



Також до суду скеровано 18 кримінальних проваджень щодо домашнього 
насильства.

Загалом за 2021 рік до суду органами досудового розслідування району скеровано 
515 кримінальних правопорушень (в т.ч. 257 -  проступки, що становить 49,9% від 
загальної кількості правопорушень, скерованих до суду). За аналогічний період 2020 
року до суду скеровано 510 кримінальних правопорушень, з них 109 -  проступки 
(21,4%). З угодами про примирення скеровано 27 обвинувальних актів -  5,2 % від усіх, 
які скеровані до суду, з угодами про визнання винуватості 36 -  7 %.

Стан розкриття злочинів за остаточними результатами досудового розслідування 
становить 69,6% і є вищим середнього показника по Львівській області -63,8%.

Стан відшкодування збитків, спричинених 
кримінальними правопорушеннями

Установлена 
сума збитків/в 
тому числі 
державі чи 
територіальні 
й громаді 
(тис.грн)

Відшкодовано 
збитків/ в тому числі 
державі чи 
територіальній 
громаді (тис.грн)

Накладено арешт 
на майно/ в тому 
числі з метою 
відшкодування 
збитків, 
спричинених 
державі чи 
територіальній 
громаді (тис.грн)

Сума, на яку 
заявлено позови/ в 
тому числі з метою 
відшкодування 
збитків, 
спричинених 
державі чи 
територіальній 
громаді (тис.грн) під 
час д/р

12 міс 
2020 1301/203 412/73 31,7/36% 207/181 15,9/89,2

% 0 0

12 міс 
2021 7 411/4485 803/150 10,8/3,3% 6324/4519 85,3/100,

7% 11/11 0,1/0,2%

Водночас, окружною прокуратурою задля відшкодування збитків, спричинених 
кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин за фактом вчинення 
службового підроблення 6 рішень сільської ради, згідно яких фізичним особам 
незаконно передано у власність земельні ділянки, загальною площею 9 га та вартістю З 
917 400 грн., скеровано до суду 5 позовних заяв про повернення вказаних земельних 
ділянок у комунальну власність (Золочівська ОТГ), які перебувають на розгляді.

Загалом, реалізовуючи покладені на органи прокуратури функції прокурорами 
окружної прокуратури впродовж 2021 року підвідомчим органам досудового 
розслідування надано понад 300 письмових вказівок.

Окрім того, реагуючи на незаконні рішення органу досудового розслідування 
окружною прокуратурою скасовано 59 незаконних постанов слідчих та дізнавачів про 
закриття кримінальних проваджень.

Виявлено 20 укритих від обліку кримінальних правопорушень та розпочато у них 
досудове розслідування.

Окрім того, з метою усунення порушень, виявлених в діяльності органів 
досудового розслідування, впровадження додаткових заходів профілактики та протидії



злочинності, окружною прокуратурою скеровано на адресу керівників органів поліції 
17 листів, в тому числі в 11 -  ініційовано питання про проведення службових 
розслідувань та притягнення винних осіб до передбаченої Законом відповідальності.

За вказаний період районними судами за участі прокурорів окружної 
прокуратури заслухано 230 кримінальних проваджень, 145 -  з винесенням 
обвинувального вироку, у тому числі - 71 на підставі угод про примирення та про 
визнання винуватості.

Прокурорами Золочівської окружної прокуратури подано 3 апеляційні скарги на 
незаконні судові рішення, які перебувають на розгляді.

Обласною прокуратурою не встановлено жодного незаконного судового 
рішення, яке б залишилось поза увагою окружної прокуратури, апеляційні скарги 
останніми не подавались.

За апеляційними скаргами інших учасників судові рішення не скасовувались.
Відтак, підсумовуючи наведене, слід зазначити, що завдяки вжитим 

скоординованим заходам, на деяких напрямках вдалось зменшити, а подекуди, 
сповільнити темпи зростання злочинності.

З метою протидії негативним тенденціям, що виявлено за наслідками 
проведеного аналізу стану злочинності на території Золочівського району окружною 
прокуратурою впродовж 2021 року проведено 2 координаційні наради керівників 
правоохоронних органів району та створено 1 міжвідомчу робочу групу з метою 
виявлення та оперативного розкриття кримінальних правопорушень у лісовій сфері та 
у сфері охорони та використання надр.

Здійснення функції нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру. пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Загалом Золочівського окружною прокуратурою на вказаному напрямі роботи 
внесено 20 документів реагування, за результатами розгляду 12 - до відповідальності 
притягнуто 7 службових осіб.

Активізовано роботу окружної прокуратури з нагляду за додержанням вимог 
законодавства при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. За 
внесеними 6 документами реагування до встановленої законом відповідальності 
притягнуто 6 винних осіб та приведено у відповідність 1 акт органу місцевого 
самоврядування.

Здійснення функції представництва інтересів 
держави в суді

Упродовж 12 місяців 2021 року окружною прокуратурою пред’явлено 35 
позовних заяв на суму 36 млн. 445 тис. грн., з них:

- у бюджетній сфері -  6 позовів на суму 320 тис. грн.;
- державної та комунальної власності - 2 на 991 тис. грн.;
- з питань земельних відносин -  14 на суму 34 млн. 915 тис. грн.
- у сфері охорони навколишнього природного середовища -  5 позовів на суму 109 

тис.грн.
Задоволено 25 позовних заяв на загальну суму 28 млн. 880 тис. грн.



Добровільно відшкодовано за 1 закритою справою - 26 млн. 686 тис. грн.
Попереджено вибуття майна за закритими справами -  164 тис.грн.
Реальне виконання судових рішень становить 26 млн. 550 тис. грн. з 31 млн. 571 

тис. грн., які підлягають виконанню, тобто 84%.
Площа повернутих земель у державну та комунальну власність становить 69 га.

Забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції

Упродовж 12 місяців 2021 року прокурорами окружної прокуратури забезпечено 
участь у розгляді 14 справ про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних 
з корупцією.

За результатами судового розгляду у 14 справах осіб визнано винними із 
накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу.

В порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» окружною 
прокуратурою внесено 5 подань.

Організація прийому громадян, розгляду звернень та запитів та інформування
населення про результати роботи

Впродовж 2021 року до Золочівської окружної прокуратури надійшло 141 
звернення, з яких 64 -  розглянуто прокуратурою, 60 -  направлено в інші відомства для 
вирішення, 2 -  виключено з обліку звернень у зв’язку із внесенням відомостей в ЄРДР.

Також прокуратурою вживалися заходи щодо оприлюднення актуальної 
інформації про перебіг розслідувань у провадженнях, які становлять суспільний інтерес.

Так, впродовж 2021 року окружною прокуратурою забезпечено оприлюднення 
85 повідомлень у засобах масової інформації про вчиненні кримінальні 
правопорушення та результати їх розслідування, а також результати роботи на інших 
напрямах прокурорської діяльності.

Золочівська 
окружна прокуратура 
Львівської області


