ЗАКОН І ПРАВО

Одним з пріоритетних напрямків у здійсненні наглядової
діяльності прокуратури визначено захист конституційних засад підприємницької діяльності. Упродовж минулого року за
результатами перевірок стану захисту конституційних засад
підприємницької діяльності на усунення виявлених порушень органами прокуратури Закарпатської області внесено 17 подань
в органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, 37 – в
органи контролю. За результатами розгляду цих подань притягнуто до дисциплінарної відповідальності 48 осіб, внесено 12
протестів на рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які вже задоволені.
Наприклад, Хустська міжрайонна прокуратура розглянула звернення громадянки Г., яке надійшло на телефон “гарячої лінії” прокуратури
області, з приводу дій сільського голови села Липовець. Жінка скаржилася, що ще у березні 2003 року вона уклала договір оренди земельної ділянки із правом викупу для будівництва торгового комплексу у с.
Липовець Хустського району, у подальшому погодила з відповідними
службами всю технічну документацію збудованого торговельного комплексу, ввела його в експлуатацію та отримала право власності на нерухоме майно. Відтак Липовецька сільська рада дала дозвіл на продаж
земельної ділянки, і підприємець ще у 2009 році сплатила всю суму.
Але коли жінка-підприємець виготовила технічну документацію на придбану земельну ділянку та державний акт на право власності, сільський
голова відмовив їй у підписанні державного акту, а землевпорядник не
погоджувався підписувати технічну документацію.
Підприємець звернулася до суду, і Хустський районний суд своїм рішенням зобов’язав липовецького сільського голову та землевпорядника
Липовецької сільської ради погодити технічну документацію для виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку. Проте
чиновники не поспішали виконувати рішення суду. Лише після втручання
Хустського міжрайонного прокурора, який розпочав із цього приводу перевірку, чиновники підписали документи і підприємець отримала всі необхідні
погодження.

У редакцію газети “Львівський залізничник” надійшов лист
від постійного читача, ветерана залізниці з Івано-Франківська
Милослава Дячука. У ньому він просить дати роз’яснення в газеті з приводу виплати одноразової премії працівникам за багаторічну сумлінну працю до їхніх ювілейних дат, а саме: хто має
право на їх отримання і яка роль в даному випадку колдоговору і
дорожньої профспілки?
На запитання читача відповідає головний правовий інспектор
праці Ради профспілки на Львівській залізниці Володимир
Шрамко:
– На Ваш лист у редакцію газети “Львівський залізничник” роз’яснюю:
відповідно до п. 3.15 колективного договору залізниці працівникам залізниці виплачується одноразова премія за багаторічну сумлінну працю до
їхніх ювілейних дат – уперше до 50-річчя з дня народження, наступна
– через 10 років (для жінок і до 55-річчя). Розмір такої премії встановлено в обсязі посадового окладу (місячної тарифної ставки).
Цей пункт колдоговору реалізується відповідно до Положення про
одноразове заохочення працівників залізниці, затвердженого наказом
начальника залізниці від 16.12.2010 р. №1154/Н. На підставі цього
Положення у дирекціях залізничних перевезень, відокремлених підрозділах розроблено і введено в дію відповідне Положення, яке розповсюджується на всіх працівників, незалежно від посад, на яких вони працюють. Одноразове заохочення здійснюється незалежно від нарахування
премій за іншими положеннями. Разом із тим працівники, притягнуті до
дисциплінарної відповідальності, не заохочуються за цим Положенням
упродовж дії дисциплінарного стягнення.
На жаль, із листа не зрозуміло, з якої причини читач звернувся із
цими запитаннями у редакцію газети. Проте варто наголосити, що ці
умови колективного договору можна реалізувати і зараз.
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Із 1 грудня 2012 року набрав чинності
Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури, прийнятий
Всеукраїнською конференцією працівників
прокуратури України, який висуває додаткові вимоги до поведінки прокурорів та
слідчих на роботі і поза службою. Зокрема
працівникам прокуратури заборонено
використовувати службове посвідчення з особистою метою, вони зобов’язані
уникати особистих зв’язків, фінансових
і ділових взаємовідносин, що можуть
скомпрометувати звання працівника прокуратури, не чинити і не поводитися так,
щоб їхні вчинки чи поведінка завдали шкоди особистій репутації та авторитету
прокуратури.

З метою профілактики та попередження ганебних
вчинків серед працівників прокуратури Генеральною
прокуратурою України у прокуратурах обласного рівня
створені підрозділи внутрішньої безпеки. Окрім цього,
підрозділи проводять спеціальні перевірки щодо претендентів на прокурорсько-слідчі посади, передбачені
ст.11 Закону України “Про засади запобігання і протидії
корупції”, вживають заходів із захисту особового складу від неправомірного втручання в діяльність органів
прокуратури.
У прокуратурі Закарпатської області працює
телефон довіри – 61-32-77, за яким приймаються
повідомлення про факти неналежної поведінки працівників прокуратури, випадки зловживання службовим становищем із корисливою метою, вчинення
корупційних дій. Кожне повідомлення ретельно перевіряється, і якщо факти підтверджуються, щодо них
вживаються заходи реагування.

У Закарпатській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проаналізовано результати роботи та стан злочинності впродовж
2012 року. За звітний період виявлено 196 злочинів
(за 2011 рік –185 випадків), у т.ч. тяжких злочинів – 25
проти 28 – у 2011 році, кількість злочинів середньої
тяжкості торік зафіксовано на рівні показників 2011
року (126 проти 126). Впродовж 2011-2012 років не
зареєстровано особливо тяжких злочинів даної категорії на території, що перебуває під контролем
Закарпатської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері.
Кількість злочинів, вчинених торік неповнолітніми,
залишається аналогічною до показників 2011 року (4
проти 4). Разом із тим побільшало злочинів невеликої
та середньої тяжкості. У стані алкогольного сп’яніння

вчинено 4 злочини проти 1 – у 2011-му, у громадських
місцях – 13 проти 10, групою осіб – 7 проти 6, особами, які раніше вже скоювали злочини, – 51 проти 36.
Побільшало злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків – 12 проти 8.
З метою своєчасного отримання повідомлень та
оперативного реагування на факти корупції в органах прокуратури, оперативного реагування на факти незаконного втручання у діяльність підприємств,
установ, організацій та інших господарських суб’єктів
інших контролюючих та правоохоронних органів у
Закарпатській прокуратурі з нагляду за додержанням
законів у транспортній сфері організовано прийом
повідомлень на телефон довіри за номером (0312)
67-28-08 із режимом роботи з понеділка по п’ятницю
з 9-ї до 18-ї години.

Закарпатська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері здійснює нагляд
за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод дітей з обмеженими фізичними та
психічними можливостями.
На Закарпатті проживає понад 5 тис. дітей з обмеженими фізичними та психічними можливостями.
Найбільше серед них – із хворобами нервової системи, розладами психіки та поведінки, із фізичними
вадами. Вони потребують особливої уваги, допомоги
і реального захисту.

У випадку порушення прав дітей з обмеженими
фізичними та психічними можливостями на умови
проживання і виховання, прав на освіту, охорону
здоров’я, охоплення реабілітаційними засобами та
послугами (оздоровлення), соціального забезпечення
мешканці Закарпатської області можуть звернутись
у прокуратуру Закарпатської області за телефоном
(0312) 61-38-22 (відділ захисту прав і свобод дітей)
та в Закарпатську прокуратуру з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері за телефоном
(0312) 67-28-08.

Закарпатська прокуратура з нагляду за
додержанням законів у транспортній сфері
вживає заходів із притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, що скоїли правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів.
23 січня 2013 року Великоберезнянський районний
суд за участю прокурора Закарпатської прокуратури з
нагляду за додержанням законів у транспортній сфері
В. Мельничина розглянув дві кримінальні справи із об-

винувачення двох мешканців Ужгорода, які незаконно
виготовляли, зберігали, перевозили (без мети збуту)
та публічно вживали наркотичні засоби (палили марихуану) на території вокзалу ст. Великий Березний.
Суд визнав цих осіб винними і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на три та два роки
відповідно, але, враховуючи щиросердне каяття та
наявність на утриманні неповнолітніх дітей, їх звільнено від відбування призначеного покарання зі встановленням іспитових строків упродовж двох та одного
років відповідно.

