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Справа № 569/7169/19 

В И Р О К 

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 

                                                       

08 травня 2019 року                                                                                          м. Рівне 

Рівненський міський суд  в особі судді Сидорука Є.І.,  при секретарі 

 Герасимчук М.М., з участю прокурора  Рункевича Б.М., обвинуваченого 

ОСОБА_1,       захисника-адвоката Стецюка М.Ю., розглянувши у відкритому 

судовому засіданні в залі суду під час підготовчого судового засідання 

обвинувальний акт у кримінальному провадженні  

№ 42018180000000174 від 27.09.2018 року відносно  ОСОБА_1, 

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця  м. Староконстантинів, Хмельницької області, 

мешканця АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1, офіційно непрацюючого, неодруженого, 

не судимого, 

   у  скоєнні кримінального злочину, передбаченого  ст. 366-1   КК України, - 

                                                           ВСТАНОВИВ : 

ОСОБА_1, перебуваючи у період з 16 червня 2017 року по 08 червня 2018 

року на посаді оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Рівненського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській 

області, маючи спеціальне звання старший лейтенант поліції, будучи 

співробітником поліції, а відтак, суб`єктом на якого поширюється дія підпункту 

«з» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 

1700-VII «Про запобігання корупції», в порушення вимог частини другої статті 

45 вказаного Закону, а також, пункту 2 частини 5 Розділу 2 рішення 

Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) № 3 від 
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10.06.2016 року «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування», будучи особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування та зобов`язаною на подання декларації 

особи, яка припиняє діяльність з ініціативи роботодавця, пов`язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування не пізніше 

двадцяти робочих днів з дня, коли суб`єкт декларування дізнався чи повинен 

був дізнатися про таке припинення, в порушення вимог вищезазначених 

законодавчих та нормативних актів, у період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2018 

року по 00 год. 00 хв. 02.07.2018 року зобов`язаний був подати Декларацію 

особи, яка припинила діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави та 

місцевого самоврядування за 2018 рік та будучи повідомленим листом ГУ НП в 

Рівненській області № 1431/116/12/02-2018 від 08.06.2018р про необхідність 

особисто заповнити і подати вказану декларацію до 00 год. 00 хв. 02.07.2018 

року, виключно в електронній формі на веб-сайті НАЗК, свідомо, умисно 

проігнорував чинні законодавчі норми із запобігання корупції та декларацію не 

подав. 

Зокрема, ОСОБА_1 , будучи звільнений наказом № 111о/с від 08.06.2018 

із займаної посади, про що останній дізнався 11.06.2018 листом ГУ НП в 

Рівненській області № 1431/116/12/02-2018 від 08.06.2018, маючи реальну 

можливість та достовірно знаючи щодо необхідності декларування шляхом 

реєстрації та внесення відповідних обов`язкових відомостей на офіційному веб-

сайті НАЗК, а також достовірно усвідомлюючи те, що в зазначені у 

повідомленні ГУНП в Рівненській області № 1431/116/12/02-2018 від 

08.06.2018р. та у повідомленні НАЗК № 44-01/65001/18 від 22.12.2018р. 

терміни, зобов`язаний був подати до Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування Декларацію перед звільненням за період, не охоплений раніше 

поданими деклараціями, та не маючи жодних поважних причин, передбачених 

чинним законодавством про запобігання корупції щодо можливості її 

неподання, перебуваючи у період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2018 року по 00 год. 

00 хв. 02.07.2018 року, з 00 год. 00 хв. 02.07.2018 року по 00 год. 00 хв. 

22.07.2018 року, з 00 год.00 хв. 25.07.2018 року по 00 год. 00 хв. 03.09.2018 

року, з 00 год. 00 хв. 06.09.2018 року по 00 год. 00 хв. 02.10.2018 року, з 00 год. 

00 хв. 03.10.2018 року по 00 год. 00 хв. 22.10.2018 року, з 00 год. 00 хв. 

25.10.2018 року по 00 год. 00 хв. 02.11.2018 року, з 00 год. 00 хв. 06.11.2018 

року по 00 год. 00 хв. 20.01.2019 року, з 00 год. 00 хв. 25.01.2019 року по 

теперішній час, на території України, умисно не подав до Єдиного державного 

реєстру декларацій Декларацію особи, яка припиняє діяльність, пов`язану з 

виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, за період, не 

охоплений раніше поданими деклараціями, а саме за 2018 рік. 

Вказаними умисними діями, які виразились в умисному неподанні 

суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, передбаченого Законом України «Про 
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запобігання корупції»,  ОСОБА_1 , вчинив злочин, передбачений ст.366-1 КК 

України.       

08.05.2019 року  між  прокурором прокуратури Рівненської області 

Рункевичем Б.М. та обвинуваченим ОСОБА_1 укладено угоду про визнання 

винуватості. 

Згідно з угодою,  ОСОБА_1   повністю визнав свою винуватість у 

зазначеному діянні і зобов`язався  беззастережно визнати обвинувачення у 

обсязі  підозри у судовому засіданні. 

   Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_1 буде 

призначене покарання  за вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 

366-1 КК України у виді  двохсот годин громадських робіт з позбавленням 

права обіймати посади пов"язані із виконанням функцій представника влади та 

здійсненням правоохоронної діяльності у правоохоронних органах строком на 

один рік. 

    Розглядаючи питання про затвердження  угоди суд виходить з 

наступного. 

    Відповідно до ст. 468 КПК України  у кримінальному провадженні 

може  бути укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про 

визнання винуватості. 

   Згідно з ч. 4  ст. 469  КПК України  угода про визнання винуватості між 

прокурором та підозрюваним  чи обвинуваченим може бути укладена у 

провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої  чи середньої 

тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких  шкода завдана лише державним чи 

суспільним інтересам. 

Злочин у вчиненні якого ОСОБА_1   визнав 

себе  винним  відноситься  до  невеликого  ступеня  тяжкості,   а отже угода 

відповідає вимогам закону.   

Судом встановлено, що  ОСОБА_1 цілком розуміє  положення ч. ч. 4,5 ст. 

474  КПК України. 

Як встановлено в ході розгляду кримінального провадження,  укладення 

угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, 

примусу, погроз або наслідок  обіцянок чи дії будь-яких інших  обставин, ніж 

ті,  що передбачені  в угоді.   

Також суд встановив,  що умови угоди не суперечать вимогам КПК 

України та КК України, зокрема вимогам ст.ст. 50-52 КК України, інтересам 

суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних 
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обставин для визнання винуватості.    ОСОБА_1   погоджується  на призначення 

як основного так і додаткового узгодженого покарання. 

Судових витрат по справі немає. 

Речових доказів по справі немає. 

Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 не обиралась. 

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для 

затвердження угоди про визнання винуватості  укладеної між  прокурором 

прокуратури Рівненської області Рункевичем Б.М. та обвинуваченим ОСОБА_1 

     На підставі викладеного та керуючись ст.ст.  373,374,475 КПК України, 

ст.ст.  50-52 КК України, суд, - 

                                                        У Х В А Л И В : 

Угоду від 08.05.2019 по обвинувальному акту у кримінальному 

провадженні №   42018180000000174 від 27.09.2018 року укладену 

між  прокурором прокуратури Рівненської області Рункевичем Б.М. та  

обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості -  затвердити. 

Визнати ОСОБА_1   винуватим  у вчиненні кримінального злочину, 

передбаченого   ст. 366-1  КК України та призначити узгоджене основне та 

додаткове покарання  у виді двохсот годин громадських робіт з позбавленням 

права обіймати посади пов"язані із виконанням функцій представника влади та 

здійсненням правоохоронної діяльності у правоохоронних органах строком на 

один рік.     

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених  ст. 394 КПК 

України до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський 

суд протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасники судового 

провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку 

суду після його проголошення  вручити засудженому  та прокурору. 

        Суддя :                                                Сидорук Є. І. 
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