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Прокуратура України 

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

№ 15гн 

 

25 вересня 2012 року                                                                                                           м. Київ 

 

Про організацію роботи з питань статистики, 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних 

правопорушень 

 

 З метою забезпечення належної організації роботи з питань первинного обліку та звітності, 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також нагляду за обліком кримінальних 

правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів, керуючись статтею 

15 Закону України „Про прокуратуру”,  

НАКАЗУЮ: 

        1.  Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), 

керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним та прирівняним 

до них прокурорам організувати належне ведення первинного обліку роботи, звітності та 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснення ефективного нагляду за обліком 

кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів.                  

         1.2. Відповідальність за стан організації роботи на цьому напрямі покласти безпосередньо 

на перших керівників органів прокуратури. 

         1.3. Вживати вичерпних заходів до підвищення рівня роботи з питань статистики та 

забезпечувати: 

         - своєчасність та об’єктивність внесення відомостей про результати наглядової і слідчої 

роботи до визначених форм первинного обліку, звітності,   Єдиної системи статистики та аналізу 

роботи органів прокуратури України; 

         - достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури;   

         -  удосконалення форм та методів нагляду за додержанням нормативних актів з питань 

обліку кримінальних правопорушень, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

формування звітності правоохоронними органами;  

         - функціонування комп’ютерного програмного комплексу «Єдина система статистики та 

аналізу роботи органів прокуратури України» та запровадження в роботу сучасних 

інформаційних технологій, засобів електронного зв’язку. 

         1.4. Самостійно визначати та застосовувати дієві форми і методи контролю та нагляду за 

об’єктивністю даних прокурорсько-слідчої звітності. Перевірки проводити з  використанням: 

         - Єдиної системи статистики та аналізу; 

         - Єдиного реєстру досудових розслідувань та наслідків судового розгляду кримінальних 

проваджень; 
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         - результатів порівняльного аналізу між різними формами звітності органів прокуратури, 

правоохоронних і судових органів; 

         - матеріалів кримінальних та наглядових проваджень; 

         - копій актів прокурорського реагування та процесуальних документів. 

         1.5. Надсилати звіти до прокуратур вищого рівня в електронному та  паперовому вигляді 

за особистим підписом, в порядку і строки, визначені відповідними наказами та інструкціями. 

Зведені по Україні звіти засвідчувати заступникам Генерального прокурора України згідно з 

розподілом обов’язків.  

         1.6. Не допускати виклику прокурорів районного рівня для особистого подання ними 

звітності, а також запровадження звітів або періодичності їх складання, не передбачених 

чинними наказами Генерального прокурора України.  

   2. Керівникам прокуратур, структурних підрозділів апаратів обласного рівня та 

прокурорам міст з районним поділом: 

         2.1. Використовувати статистичну інформацію та отримані на підставі її аналізу дані в 

реалізації управлінських повноважень. Не допускати оцінювання роботи підпорядкованих 

прокурорів за кількісними показниками без урахування стану законності.  

         2.2. Організовувати обов’язкове вивчення стану первинного обліку, достовірності 

статистичної інформації за напрямами діяльності, у тому числі при виїздах на місця. 

Здійснювати перевірки своєчасності, повноти та правильності внесення даних до Єдиної 

системи статистики і Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вживати заходів до негайного 

усунення порушень обліково-статистичної роботи.  

         2.3. Копії доповідних записок у п’ятиденний строк після їх підписання передавати до 

підрозділів з питань статистики для контролю за коригуванням звітності.   

         2.4. Забезпечувати у взаємодії відповідних галузевих підрозділів ефективний нагляд за 

достовірністю обліку в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних правопорушень, 

осіб, які їх учинили, та руху кримінальних проваджень слідчими органів досудового 

розслідування та відображенням цих показників у слідчій звітності правоохоронних органів. 

         3. Підрозділам статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України і прокуратур обласного рівня: 

        3.1. Надавати методичну допомогу в організації роботи структурних підрозділів апаратів, 

прокуратур усіх рівнів з питань первинного обліку та звітності, нагляду за обліком 

кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності органів досудового 

розслідування. 

        3.2. Всебічно сприяти належному веденню комп’ютерного програмного комплексу «Єдина 

система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» та  Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

        3.3. Контролювати стан первинного обліку та ведення звітності у структурних підрозділах 

апаратів, підпорядкованих прокуратурах, повноту та своєчасність внесення відомостей до 

Єдиної системи статистики і Єдиного реєстру досудових розслідувань. Принципово реагувати 

на порушення обліково-статистичної роботи, впроваджувати дієві форми контролю з метою 

попередження таких фактів.  

        3.4. Спільно з працівниками відповідних управлінь і відділів апаратів здійснювати нагляд за 

обліком у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних правопорушень, осіб, які їх 

учинили, руху кримінальних проваджень та достовірністю відображення результатів роботи у 

звітах правоохоронних органів. При встановлені фактів невідповідності внесеної інформації до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та звітності вживати невідкладних заходів до усунення 

виявлених порушень, притягнення винних службових осіб до передбаченої законом 

відповідальності. 
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       3.5. Копії доповідних записок, документів прокурорського реагування, у тому числі 

підготовлених спільно з іншими структурними підрозділами, та наказів про притягнення винних 

осіб до відповідальності надсилати до управління статистики, організації та ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України упродовж п’яти робочих днів 

з часу їх підписання.  

       3.6. Проводити аналіз статистичної інформації з метою виявлення тенденцій щодо стану та 

структури кримінальних правопорушень, учинених у державі, результатів прокурорсько-слідчої 

діяльності. 

        3.7.  Щомісячно забезпечувати підпорядкованих прокурорів інформаційно-статистичними 

матеріалами про стан кримінальних правопорушень та наглядово-слідчої роботи для 

використання у практичній діяльності.  Надсилати до правоохоронних органів єдину звітність 

про кримінальні правопорушення, осіб, які їх учинили.  

        3.8. Управлінню статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань Генеральної прокуратури України забезпечити своєчасне удосконалення форм 

первинних облікових документів, звітності в органах прокуратури і правоохоронних органах, 

розробку нормативних та організаційно-розпорядчих актів з цих питань. Запроваджувати нові 

методи систематизації та аналізу статистичної інформації. Удосконалювати методики перевірок 

з питань обліку кримінальних правопорушень та звітності. 

         4. Основними критеріями оцінки діяльності прокурорів на цьому напрямі вважати 

забезпечення: 

 - достовірності відображення результатів прокурорської та слідчої діяльності в первинних 

облікових документах та відповідних формах звітності; 

 - об’єктивності та своєчасності обліку кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, 

руху кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та здійснення нагляду за 

органами досудового розслідування на цьому напрямі; 

 - комплексного аналізу статистичної інформації з метою забезпечення законності, 

здійснення координації діяльності правоохоронних органів з питань протидії злочинності та 

корупції; 

  - вжиття заходів щодо удосконалення форм та методів організації роботи з питань 

статистики. 

         Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, 

прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих 

прокурорів (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них 

прокурорів. 

         Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), міським, районним та 

прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести 

його до відома прокурорсько-слідчих  працівників.    

         Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 року № 1/3 гн „Про організацію 

роботи з питань первинного обліку роботи, ведення статистичної звітності в органах 

прокуратури та нагляду за обліком злочинів” вважати таким, що втратив чинність. 

 

Генеральний прокурор України 

державний радник юстиції України                                                                            В.Пшонка 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального  

прокурора України 

№  69  від 17.08.2012 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

(із змінами затвердженими наказами Генерального прокурора України  

від 14.11.2012 №113,  від 25.01.2013  №13, від 25.04.2013 № 54) 

 

Розділ І. Основні засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього. 

1.2. Реєстр - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, 

відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, 

зазначених у пункті 2.1 цього Положення,  які використовуються для формування звітності, а 

також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру.  

1.3. Реєстр утворено та ведеться відповідно до вимог Кримінального процесуального 

кодексу України з метою забезпечення: 

–  єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження; 

–  оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування; 

–  аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі. 

1.4.  Держатель Реєстру – Генеральна  прокуратура України (далі - Держатель). 

1.5.  Держатель здійснює: 

–  розробку засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення 

Реєстру; 

–  виконання функцій адміністратора електронної бази даних (накопичення, їх зберігання, 

захист, контроль права доступу тощо); 

–  організацію взаємодії з базами даних Міністерства внутрішніх справ України та 

Державної судової адміністрації України; 

–  розробку нормативних документів щодо створення, ведення та користування даними 

Реєстру. 

1.6. Виконання функцій адміністратора Реєстру покладається на Генеральну 

прокуратуру України та прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя (далі - Адміністратор). 

1.7. На прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 

покладаються функції адміністраторів спеціалізованих прокуратур (на правах обласних). 

1.8. Спеціалізовані прокурори усіх рівнів отримують носії з електронним цифровим 

підписом у прокуратурах обласного рівня за місцем свого розташування. 

1.9. Адміністратор забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження 

програмного забезпечення Реєстру, адміністрування та моніторинг використання системи, 

надання реєстраторам доступу до нього та обмеження доступу у визначених Положенням 

випадках, використання електронного цифрового підпису, збереження і захист даних, що 

містяться у Реєстрі, перевірки дотримання дисципліни та системи безпеки, проводить навчання 
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щодо наповнення та користування Реєстром, а також виконує інші функції, передбачені цим 

Положенням. 

1.10. Реєстраторами Реєстру (далі – Реєстратор) є:  

–  прокурори; 

–  слідчі – органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань 

(з моменту створення).    

1.11.  Користувачами Реєстру (далі - Користувач) є: 

          – керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші 

уповноважені особи органів внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, та Державного бюро розслідувань, які виконують 

функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохороних органів та ведення 

спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до 

чинного законодавства.  

1.12. Відомості про реєстраторів та користувачів заносяться до довідника організаційної 

структури Реєстру по кожному органу досудового розслідування та прокуратурах. 

1.13. Кадрові підрозділи органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України, Державної податкової служби України та Державного бюро 

розслідувань у день підписання наказу про призначення чи звільнення керівника прокуратури, 

прокурора, керівника органу досудового росзлідування та слідчого письмово повідомляють про 

це осіб, відповідальних за ведення довідників зазначених відомств, для внесення до них змін про 

реєстраторів. 

 

2. Порядок внесення відомостей до Реєстру 

 

2.1. До Реєстру вносяться відомості про: 

1) час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 

5) попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

6) передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем 

проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України);   

7) прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру 

та/або розпочав досудове розслідування;  

8) дату затримання особи; 

9) обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (ст. ст. 178, 200, 202 КПК); 

10) час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про підозру, 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

11) зупинення та відновлення досудового розслідування; 

12) оголошення розшуку підозрюваного; 

13) об’єднання та виділення досудових розслідувань; 

14) продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою; 

15) встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у 

кримінальному провадженні, вартість арештованого майна; 

16) закінчення досудового розслідування. 

2.2. До Реєстру вносяться інші відомості, передбачені первинними обліковими 

документами, та результати судового провадження.   
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2.3. Внесення відомостей здійснюється шляхом занесення реєстратором   інформації до 

Реєстру та вибору даних у довідниках для заповнення документів первинного обліку про:   

–  кримінальне правопорушення (додаток 1); 

–  наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення  (додаток 2); 

–  заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної 

діяльності (додаток 3); 

–  особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні 

(додаток 4); 

–  рух кримінального провадження (додаток 5). 

2.4. Після внесення відомостей до Реєстру реєстратором проводиться накладення 

електронного цифрового підпису. Використання електронного підпису здійснюється відповідно 

до Закону України «Про електронний цифровий підпис». 

2.5. Установлені форми документів первинного обліку, довідників є єдиними для 

реєстраторів усіх правоохоронних органів. Унесення змін та доповнень до них здійснюється 

Держателем Реєстру. 

2.6. Облік кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, проводиться за 

територіальним принципом його вчинення (юрисдикцією місця вчинення кримінального 

правопорушення) або за визначенням прокурора відповідного рівня згідно з вимогами ст. 218 

КПК України. 

2.7. Порядок обміну інформацією, що міститься в Реєстрі та базах даних  органів 

внутрішніх справ, і використання її у службовій діяльності визначається спільним наказом 

Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України. 

2.8. Порядок передачі, обліку та використання даних про результати судового 

провадження врегульовується спільним наказом Генеральної прокуратури України та Державної 

судової адміністрації України з урахуванням вимог законодавства про доступ до судових рішень. 

 

3. Строки внесення відомостей до Реєстру 

 

3.1.    Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням таких строків (про): 

1) заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення – у термін, визначений ч. 1 

ст. 214 КПК України; 

2) дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, 

зміну раніше повідомленої підозри – невідкладно; 

3) передачу матеріалів та відомостей (ч.5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216,  ч. 4            ст. 218 КПК 

України), зупинення та відновлення досудового розслідування             (ч.4 ст. 280, ч. 2 ст. 281, ч. 3 

ст. 282 КПК), об’єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 КПК), 

закінчення досудового розслідування (ч. 3 ст. 283 КПК) – протягом 24 годин з моменту 

прийняття процесуальних рішень; 

4) продовження строків розслідування (ст.ст. 219, 294, 296 КПК) – протягом 24 годин з 

моменту задоволення прокурором клопотання з цих питань; 

5) оголошення розшуку (ст. 281 КПК) – протягом 24 годин з моменту винесення прокурором 

або слідчим відповідної постанови;  

6) вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК), відкриття 

матеріалів досудового розслідування іншій стороні (ст. 290 КПК) – протягом 24 годин з моменту 

вчинення процесуальної дії; 

7) повернення судом кримінального провадження, обвинувального акту, клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів 

виховного або медичного характеру у порядку ч. 3  ст. 314, ч. 4 ст. 288, ч. 2 ст. 407 КПК – 

упродовж 24 годин з моменту надходження з суду матеріалів до прокурора; 

8) інші відомості, передбачені первинними обліковими документами, – упродовж 24 годин з 

моменту прийняття процесуального рішення. 

 

4. Надання відомостей з Реєстру 
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4.1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу в порядку, встановленому 

Кримінальним процесуальним кодексом України (додаток  6). 

4.2. Витяг з Реєстру – це документ про внесення певних відомостей про кримінальне 

правопорушення до Реєстру або про відсутність таких у Реєстрі, отриманих за параметрами 

пошуку, визначеними в пункті 4.3 цього розділу. 

4.3. До витягу з Реєстру включається інформація про: 

1) номер кримінального провадження; 

2) дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення; 

3)  прізвище, ім’я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та  

ідентифікаційний код ЄДРПОУ); 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення; 

5) прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру; 

6) орган досудового розслідування; 

7)  прізвище, ім’я, по батькові слідчого (слідчих), який здійснює досудове розслідування, та 

прокурора (прокурорів), який здійснює процесуальне керівництво. 

 (До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України  від 

25.04.2013 № 54) 

4.4. Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної у 

кримінальному провадженні інформації та посвідчують його своїм підписом. 

4.5. Держатель отримує витяг з Реєстру у межах всієї внесеної до Реєстру інформації 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.6. Перевірка наявності вже розпочатих досудових розслідувань  здійснюється за 

однією або сукупністю відомостей про кримінальні правопорушення, які внесені до Реєстру всіма 

реєстраторами про: 

1) номер та дату реєстрації кримінального провадження; 

2) орган досудового розслідування; 

3) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з 

іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;  

4) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

5) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

6) прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру.  

4.7. Доступ до внесених у Реєстр відомостей щодо кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи, про хабарництво, збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або 

отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів відкривається з моменту оголошення підозри особі 

або прийняття рішення про закриття без оголошення підозри особі. Винятком з цього правила є 

слідчий та прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, керівник слідчого підрозділу та 

керівник прокуратури, які відповідно проводять досудове розслідування та здійснюють контроль 

і нагляд у цьому кримінальному провадженні.   

(Пункт викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України  від 

25.04.2013 № 54). 

 

Розділ ІІ. 

 

1. Порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

 

1.1. Формування Реєстру розпочинається із внесення до нього слідчим, прокурором 

відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи  повідомленні 

про його вчинення або виявлених ними самостійно з будь-якого джерела. Усні заяви заносяться 

слідчим або прокурором до протоколу, який підписується заявником. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12/conv#n86
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1.2.  Відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи 

виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам пункту 4 частини 5 статті 214 

Кримінального процесуального кодексу України, зокрема мати короткий виклад обставин, що 

можуть свідчити про  вчинення кримінального правопорушення.   

1.3. Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення під розпис 

попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, крім 

випадків надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв’язку.   

1.4. Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з 

моменту попередження особи про кримінальну відповідальність (за виключенням випадків, коли 

таке попередження не можливо зробити з об’єктивних причин: надходження заяви, повідомлення 

поштою, іншим засобом зв’язку, непритомний стан заявника, відрядження тощо).  

 

2. Облік кримінальних правопорушень 

 

2.1. Облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли 

прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел обставинами, 

що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється за дорученням 

керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру 

відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України.  

Після внесення та перевірки цих даних керівником прокуратури або органу досудового 

розслідування у Реєстрі автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер 

кримінального провадження. 

2.2 При внесенні до Єдиного реєстру відомостей за фактами смерті людей слід 

керуватися спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони 

здоров'я України, Генеральної прокуратури України від 28.11.2012 № 1095/955/119 «Про 

затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та 

органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини». 

При цьому одночасно з визначенням правової кваліфікації підлягають внесенню до Єдиного 

реєстру додаткові відмітки щодо розмежування очевидних вбивств, фактів природної смерті, 

самогубств, зникнення безвісти. 

(Пункт викладено у нові редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 

25.04.2013 № 54). 

2.3. До Реєстру підлягають внесенню відомості, які характеризують кримінальне 

правопорушення. Факт внесення цих відомостей відображається у Реєстрі та вони є доступними 

для перегляду прокурору відповідного рівня. 

2.4. У разі виявлення правопорушення на морському, річковому судні чи військовому 

кораблі, а також у миротворчому контингенті та персоналі, що перебуває за межами України, під 

час виконання міжнародних миротворчих місій поза межами України досудове розслідування 

розпочинається негайно, відомості про нього вносяться до Реєстру при першій можливості. 

2.5. Номер кримінального провадження складається з таких реквізитів: код органу, який 

розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та територіального органу, номер 

кримінального провадження. Реквізити номера кримінального провадження зберігаються на всіх 

стадіях досудового розслідування. 

2.6. Код регіону, району (залізниці), на території яких учинено кримінальне 

правопорушення, слідчий або прокурор після внесення відомостей до Реєстру про кримінальне 

правопорушення визначає згідно із довідником регіонів (залізниць). Кодування регіонів, районів 

(залізниць) єдині для всіх органів досудового розслідування. 

2.7. У разі зазначення у заяві, повідомленні про декілька вчинених кримінальних 

правопорушень або які були виявлені безпосередньо прокурором, слідчим чи працівником 

іншого підрозділу незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, відомості про них заносяться до  Реєстру за кожним правопорушенням окремо. 

2.8. На виявлене під час досудового розслідування кримінальне правопорушення в 

рамках одного кримінального провадження слідчий за довідником 1 «Перелік інших джерел, з 

яких виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» 

заносить відомості до Реєстру про джерело, з якого виявлено кримінальне правопорушення, та 
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відомості про кримінальне правопорушення. Кримінальному  провадженню за цим 

правопорушенням присвоюється новий номер. 

2.9. При встановленні факту проведення кримінального провадження за аналогічною 

заявою (дублікатом), повідомленням про кримінальне правопорушення слідчий приєднує 

матеріали до раніше облікованого кримінального провадження без подальшого врахування їх у 

звітності. Із довідника 1  автоматично вибираються відомості – «дублікат заяви» (додаток 7). Цей 

порядок поширюється на випадки отримання з різних джерел заяв, повідомлень про вчинення 

одного і того самого кримінального правопорушення. 

2.10. Крім цього, до Реєстру вносяться відомості про кримінальне правопорушення у 

випадках: 

         2.11.1. проведення кримінального провадження, що надійшло в установленому законом 

порядку з органів досудового розслідування іноземних держав за місцем учинення кримінального 

правопорушення, якщо відомості про це кримінальне правопорушення раніше не було внесено до 

Реєстру; 

         2.11.2. проведення кримінального провадження стосовно громадянина України, що 

надійшло в установленому законом порядку з іноземної держави  для проведення досудового 

розслідування, якщо відомості про це кримінальне правопорушення раніше не було внесено до 

Реєстру; 

         2.11.3. виділення досудового розслідування в окреме провадження. 

2.11. У перших двох випадках (пп 2.10.1 та 2.10.2 пункту 2.10) у картці вибирається 

реквізит «у кримінальному провадженні, що надійшло для проведення досудового розслідування 

з іноземних держав». У подальшому інформація про правопорушення до статистичної звітності 

про кримінальні правопорушення не включається.  

2.12. Якщо кримінальні правопорушення вчинено групою осіб (усіма її членами), то при 

виділенні з кримінального провадження матеріалів щодо особи відомості про правопорушення у 

Реєстрі обліковуються у новоствореному кримінальному провадженні за новим номером. При 

цьому використовується реквізит «виділено».  

2.13. При виділенні досудового розслідування стосовно особи, яка входила до злочинної 

групи, але кримінальне правопорушення вчинила самостійно, у першому кримінальному 

провадженні правопорушення, що вчинені даною особою, виключаються і обліковуються із 

заповненням реквізиту «основна» у новому кримінальному провадженні у загальному порядку за 

новим номером.   

2.14. Внесення окремих відомостей до Реєстру про кримінальне правопорушення 

відбувається за такими правилами:  

2.15. За довідником 2 «Перелік підрозділів, які попередили, виявили кримінальне 

правопорушення або ведуть досудове розслідування» вибирається підрозділ правоохоронного 

органу, працівниками якого безпосередньо виявлено кримінальне правопорушення, складено та 

передано на реєстрацію рапорт. 

2.16. При внесенні до Реєстру фабули кримінального правопорушення  в обов’язковому 

порядку відображається дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості 

вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або 

дані про юридичну особу (осіб), які є потерпілими, дані про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, інші необхідні відомості.  

2.17. У разі коли невідомі дата та час учинення кримінального правопорушення або інші 

відомості, інформація заноситься до Реєстру після їх встановлення відповідно до порядку 

редагування, визначеного п. 7 Положення. 

Якщо у ході досудового розслідування встановити дату та час учинення кримінального 

правопорушення не вдалося, то зазначається дата реєстрації заяви, повідомлення про 

кримінальне правопорушення, а часу присвоюється позначка «25». 

2.18. При внесенні відомостей до Реєстру про попередження кримінального 

правопорушення працівником відповідного підрозділу правоохоронного органу слід враховувати, 

що попередженими вважаються кримінальні правопорушення, про підготовку яких було 

заздалегідь відомо із показань підозрюваних, затриманих, свідків, із заяв громадян, повідомлень 

посадових осіб підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації або особистого 

спостереження працівниками цих органів, коли в результаті проведення ними оперативних та 
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інших заходів осіб було затримано при готуванні або замаху на вчинення цього правопорушення, 

або поставлено в умови, що виключали можливість доведення правопорушення до кінця. 

2.19. Попередженими за ініціативою правоохоронних органів також слід уважати 

кримінальні правопорушення, учинення яких не було допущено представниками громадськості за 

пропозиціями, проханнями та рекомендаціями працівників цих органів. 

2.20. Не підлягають обліку в числі попереджених кримінальних правопорушень діяння, 

що не містять у собі ознак готування чи замаху на правопорушення, зазначених у статтях 14, 15 

КК України. 

2.21. Внесення відомостей щодо кваліфікації кримінального правопорушення, 

пов’язаного з бюджетними коштами, проводиться з урахуванням даних, визначених довідником 9 

«Додаткові відмітки щодо кваліфікації» за трьома ознаками:  

1)  коди основних джерел бюджетного фінансування, які стали предметом злочинних 

посягань, а саме: 100 – з незаконним відшкодуванням ПДВ, 101 – з коштами державного 

бюджету або 102 – з коштами місцевих бюджетів; 

2)  коди, що вказують на додаткові ознаки бюджетних коштів, які стали предметом 

злочинного посягання за напрямками: 103 – з коштами резервного фонду бюджетів усіх рівнів, 

104 – з коштами субвенцій бюджетів усіх рівнів або 105 – з коштами, призначеними на 

виконання державних цільових програм; 

3) коди, що вказують на додаткові ознаки бюджетних коштів, які стали предметом 

злочинного посягання за окремими способами їх використання: 106 – у сфері державних 

закупівель, 107 – інші правопорушення, пов’язані з бюджетними коштами.  

2.22. Відомості про кримінальні правопорушення, що вчинені в громадських місцях, у 

тому числі  на вулицях (дорогах), площах, у парках, скверах, включаються до Реєстру з 

урахуванням таких визначень: 

2.23. Громадські місця – це місця, що використовуються громадянами для спільної 

роботи, відпочинку, пересування, проведення масових заходів та інших потреб (вулиці, площі, 

вокзали, аеропорти, магазини, кафе, бари, ресторани, музеї, клуби, пляжі  в період їх  роботи, а 

також транспортні засоби громадського користування під час перебування в них громадян, 

ділянки лісу, поля під час проведення на їх території організованих масових зібрань).   

2.24. На залізничному транспорті, в аеропортах, у річкових та морських  портах, 

учиненими в громадських місцях слід уважати кримінальні правопорушення, що вчинені в 

приміщеннях вокзалів, пасажирських (приміських) потягах, літаках, катерах, пароплавах; на 

перонах, платформах, пристанях та в інших місцях під час очікування посадки та висадки 

пасажирів. 

2.25. Не слід уважати такими, що вчинені у громадських місцях, кримінальні 

правопорушення, що скоюються протягом тривалого часу (продовжені кримінальні 

правопорушення), та кримінальні правопорушення, вчинені у приміщеннях, відведених для 

проживання (хоча б тимчасово), і тих, які виконують функції житла (власні домоволодіння, 

квартири, жилі кімнати будівель та приміщень готелів, гуртожитків, санаторіїв, пансіонатів, 

профілакторіїв, будинків відпочинку, кемпінгів), учинені в місцях загального користування за 

місцем проживання, на сходах, сходовій клітці, горищах, у підвалах, ліфтах жилих будинків, 

учинені на території підприємств, установ та організацій (незалежно від обмеження до них 

доступу адміністрацією), крім випадків, коли особи, які знаходяться у вказаних місцях, своїми 

неправомірними діями порушують інтереси сторонніх осіб (наприклад особа, перебуваючи на 

балконі чи у вікні квартири, викрикує непристойні слова або своїми діями порушує спокій 

громадян). 

2.26. Не вважаються громадськими місцями території залізничних станцій,  морських і 

річкових портів, аеропортів, вантажних районів та дворів, контейнерних площадок, території 

підприємств, установ та організацій залізничного, морського, річкового та повітряного 

транспорту, не пов’язані з обслуговуванням пасажирів та які мають обмежений доступ. 

2.27. Із загальної кількості кримінальних правопорушень, учинених у громадських 

місцях, виділяються “вуличні”. Вулицею слід уважати відкриту частину території міста чи 

населеного пункту, крім приміщень та будівель, на якій перебувають громадяни, рухається 

транспорт і до якої є вільний доступ у будь-яку пору року та час доби. Також вулицею слід 

уважати проїжджу частину дороги, у т.ч. автомагістралі, тротуари, площі, проспекти, бульвари, 
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набережні, мости, шляхопроводи, естакади, проїзди, зупинки громадського транспорту, парки, 

сквери, провулки, завулки, двори, за винятком приватних домоволодінь, уключаючи зелені 

насадження та елементи благоустрою. 

2.28. Крім того, до кримінальних правопорушень, що вчинені в умовах вулиці, належать: 

– крадіжки з ресторанів, кафе, закладів громадського харчування, магазинів, ларків, кіосків, 

транспортних засобів, інших об’єктів, якщо проникнення в них здійснено безпосередньо з вулиці;  

– незаконне заволодіння транспортним засобом, якщо він знаходився на вулиці, біля 

будинків, на стоянках, які не охороняються. 

2.29. При визначенні кримінальних правопорушень, що вчинені на автомобільних 

дорогах, у тому числі на автомагістралях, у населених пунктах та за їх межами, необхідно 

керуватися визначеннями цих понять, наведених у Правилах дорожнього руху. 

2.30. Кримінальні правопорушення (особи, які їх учинили) за видами економічної 

діяльності визначаються та заносяться до Реєстру із використанням Національного класифікатора 

України “Класифікація видів економічної діяльності”. При цьому необхідно керуватися кодом 

КВЕД, який зазначено у графі 2 «Підклас» даного класифікатора (наприклад: код центрального 

банку КВЕД-65.11.0 – до Реєстру заноситься код «65110»).   

2.31. При віднесенні кримінальних правопорушень до вчинених на підприємствах, в 

установах та організаціях за видами економічної діяльності слід керуватися вимогами спільної 

Вказівки Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України про 

єдиний порядок обліку злочинів, учинених на підприємствах, установах та організаціях за видами 

економічної діяльності від 12.09.2011 № 117.  

2.32. Внесення відомостей до Реєстру про фізичних та юридичних осіб, які потерпіли від 

кримінальних правопорушень, відбувається  на підставі заяви про вчинення щодо них 

кримінального правопорушення або залучення їх до провадження як потерпілих (ст. 55 КПК 

України). Винятком з цього правила є  наявність потерпілих осіб, які не встановлені, або безвісно 

зниклі, дитини (неповнолітньої або малолітньої), а також особи, яка загинула від злочинних 

діянь.   

2.33. Якщо особа, яка потерпіла від кримінального правопорушення, на початок 

досудового розслідування не була визнана потерпілою відповідно до ст. 55 КПК України або під 

час досудового розслідування відбулися зміни щодо відомостей про осіб, які потерпіли від 

кримінальних правопорушень (зміна складу потерпілих; особа, яка потерпіла від кримінального 

правопорушення, померла; установлена особа, яка була невідома; інша інформація про 

потерпілих осіб), до Реєстру вносяться відповідні зміни згідно з п.7.1 розділу 2 цього Положення. 

2.34. Відомості про кримінальне правопорушення заносяться до Реєстру одночасно з 

внесенням інформації до картки про рух кримінального провадження.   

(До пукнту 2 внесено зміни та зміненено нумерацію пунктів 2.3-2.35 змінено на 2.2-2.34 

відповідно до наказу Генерального прокурора України від 25.04.2013 № 54) 

 

3. Облік кримінальних проваджень 

 

3.1.   Облік кримінальних проваджень під час досудового розслідування здійснюється 

шляхом внесення до Реєстру відомостей щодо руху кримінальних проваджень про:  

а) кримінальне правопорушення та номер кримінального провадження; 

б) передачу кримінального провадження чи матеріалів за підслідністю (ч.7 ст. 214, ст. 216 

КПК України) або за місцем проведення досудового розслідування  (ст. 218 КПК України);   

в) об’єднання матеріалів досудових розслідувань (ч. 1 ст. 217 КПК України), при цьому 

об’єднаному кримінальному провадженню присвоюється номер раніше розпочатого 

провадження;   

г) виділення досудового розслідування в окреме провадження, якому   присвоюється новий 

номер кримінального провадження; 

д) прийняття кримінального провадження для проведення досудового розслідування;   

е) закінчення досудового розслідування (ч.2 ст. 283 КПК України); 

ж) зупинення досудового розслідування (ст. 280 КПК України); 

з) продовження строку досудового розслідування (ст.ст. 219, 294 КПК України); 
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и) доручення прокурором здійснення досудового розслідування іншому органу досудового 

розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу  (ч. 5 ст. 36 

КПК України); 

к) відновлення досудового розслідування; 

л) відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (ст. 290 КПК України); 

м) повернення судом клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

прокурору в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 288 КПК України; 

н) повернення судом кримінального провадження у порядку, передбаченому  ч.3 ст. 289, п. 1 

ч. 3 ст. 314, п.2 ч.2 ст. 407 КПК України; 

о) повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурору в порядку, передбаченому п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК 

України. 

3.2.   У разі повернення матеріалів кримінального провадження судом на підставі ч. 4 ст. 

288, ч. 3 ст.289, п.1 ч. 3 ст. 314 та п.3 ч.3 ст. 314, ст. 407 КПК України відомості до Реєстру 

заносить прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.  

3.3.   Окремі особливості внесення відомостей до Реєстру щодо руху кримінальних 

проваджень 

3.3.1. Кримінальні провадження, що надходять для проведення досудового розслідування 

з органів прокуратури до органу досудового розслідування або з органів досудового 

розслідування до іншого органу досудового розслідування, а також провадження, що надійшли з 

одного району (міста) в інший район (місто), удруге не обліковуються і закінчуються 

провадженням за номером первинної реєстрації. 

3.3.2. Факти скерування кримінального провадження до іншого органу досудового 

розслідування та отримання його останнім підтверджуються слідчим відповідного 

правоохоронного органу шляхом уведення до Реєстру відомостей про рух кримінального 

провадження. 

3.3.3. Облік кримінальних проваджень стосовно громадян України, що надійшли для 

проведення досудового розслідування з компетентних органів іноземних держав про кримінальні 

правопорушення, що вчинені на їх території, проводиться за місцем розташування органу, якому 

доручено проведення їх розслідування. 

3.3.4. При надходженні таких кримінальних проваджень слідчим заносяться відомості до 

Реєстру про прийняття кримінального провадження для проведення досудового розслідування, а 

також відомості про кримінальне правопорушення з відміткою «у кримінальному провадженні, 

що надійшло для проведення досудового розслідування з іноземних держав» та надається новий 

номер кримінального провадження. 

3.3.5. За всіма прийнятими рішеннями слідчі вносять інформацію до Реєстру про 

кримінальне провадження згідно з цим Положенням. Зазначені кримінальні правопорушення та 

особи, які їх учинили, у формах звітності про кримінальні правопорушення на території України 

не враховуються, а обліковуються лише   у звітності про роботу  органів досудового 

розслідування. 

3.3.6. Кримінальні провадження про правопорушення, учинені іноземними громадянами, 

знімаються з обліку при направленні органом досудового розслідування України до 

правоохоронного органу іноземної держави кримінального провадження для проведення 

досудового розслідування. 

 

4. Облік наслідків досудового розслідування кримінальних правопорушень, результатів 

відшкодування матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності 

 

4.1. Прокурор та слідчий, у межах повноважень, визначених КПК України, вносить до 

Реєстру відомості про наслідки досудового розслідування кримінальних правопорушень на 

кожне окремо кримінальне правопорушення. 

4.2. Зазначені відомості є підставою для відображення у звітності даних про наслідки 

досудового розслідування кримінальних правопорушень після прийняття одного з рішень: 

а) при зверненні до суду з обвинувальним актом (п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України), з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 44 – 49 КК України), з 
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клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру (ст. 97 КК України), при 

закритті кримінального провадження, коли помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, 

якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК 

України), з одночасним внесенням до Реєстру відомостей про особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, та рух кримінального провадження; 

б) при зупиненні досудового розслідування (ст. 280 КПК України) одночасно з внесенням до 

Реєстру відомостей про рух кримінального провадження; 

в) при передачі кримінального провадження за підслідністю (ч. 7 ст. 214, ст. 216 КПК 

України) або за місцем проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК України) одночасно з 

внесенням до Реєстру відомостей про рух кримінального провадження; 

г) при закритті кримінального провадження (п. 1 ч. 2 ст. 283, пп. 1 – 4,   6 – 8  ч. 1 ст. 284 

КПК України), при зверненні до суду з клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного характеру (ч. 2 ст. 292, ч. 1  ст. 511 КПК України) одночасно із внесенням до Реєстру 

відомостей про рух кримінального провадження. 

4.3. Слідчий на підставі матеріалів кримінального провадження вносить до  Реєстру 

відомості з урахуванням вимог ч. 3 ст. 284 КПК України. Прокурор, який здійснює процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, включає до Реєстру результати досудового 

розслідування відповідно до вимог ч. 3 ст. 283 КПК України.           

4.4. При внесенні відомостей до Реєстру про кримінальні правопорушення, вчинені у 

складі організованих груп та злочинних  організацій,  необхідно керуватися розділом VI 

Кримінального кодексу України, Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю»  та постановою Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 

2005 року № 13.  

4.4.1. Додатково злочинні угруповання можуть характеризуватися за етнічним 

(національним) складом, наявністю міжрегіональних, транснаціональних та корумпованих 

зв'язків у злочинному середовищі. 

4.4.2. До організованих груп та злочинних організацій з міжрегіональними зв’язками 

відносяться організовані групи та злочинні організації (далі – ОГ та ЗО), злочинна діяльність 

яких охоплює територію двох або більше регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, 

міст Києва та Севастополя). 

4.4.3. До організованих груп та злочинних організацій з транснаціональними зв’язками 

відносяться ОГ та ЗО за умови вчинення ними хоча б одного злочину, що має транснаціональний 

характер, який учинено: 

а) за кордоном або на території двох чи більше держав; 

б) на території однієї держави, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва 

або контролю має місце в іншій державі; 

в) на території однієї держави, але за участю організованої групи або злочинної організації, 

які здійснюють злочинну діяльність на території двох або більше держав; 

г) на території однієї держави, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі. 

4.4.4. До організованих груп та злочинних організацій з корумпованими зв’язками 

відносяться ОГ та ЗО, учасники яких для підготовки, вчинення або приховування кримінальних 

правопорушень використовують зв’язки в правоохоронних та контролюючих органах, органах 

законодавчої, виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування. 

4.4.5. До організованих груп та злочинних організацій, сформованих на етнічній основі, 

відносяться ОГ та ЗО, учасники яких учиняли кримінальні правопорушення на території України 

та до їх складу входила більшість осіб – представників національних меншин. 

4.5. Кримінальні правопорушення, що вчинені у стані алкогольного, наркотичного, 

психотропного або токсичного сп’яніння, слід уважати такими, якщо: 

–  особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, затримана безпосередньо на місці його 

вчинення  або неподалік одразу після вчинення правопорушення,  у встановлений строк була 

піддана медичному огляду і є висновок медичної установи про наявність у цієї особи стану 

наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння; 

–  наявність у цієї особи стану наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння 

підтверджується матеріалами розслідування кримінального провадження. 
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4.6. При визначенні та внесенні відомостей до Реєстру про кримінальні 

правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї, слід керуватися Кримінальним, Житловим, 

Сімейним кодексами України та Законом України “Про попередження насильства в сім’ї”. 

4.7. При віднесенні кримінальних правопорушень до корупційних необхідно керуватися 

вимогами Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних 

правопорушень, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України,  

Міністерства оборони України та Державної судової адміністрації України. 

4.8. Відомості про заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення 

предметів злочинної діяльності вносяться слідчим до Реєстру одночасно з інформацією про 

наслідки досудового розслідування при: 

а) зверненні до суду з обвинувальним актом (п. 3 ч.2 ст. 283 КПК України), з клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 292 КПК України), 

з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 44 – 49 КК України);  

б) закритті кримінального провадження, коли помер підозрюваний, крім випадків, якщо 

провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК 

України).  

        4.8.1. До Реєстру вносяться суми збитків (у тисячах гривень), встановлених під час 

досудового розслідування у закінчених кримінальних провадженнях (крім замахів). Розмір 

збитків повинен відповідати сумі, зазначеній в обвинувальному акті,  клопотанні про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, клопотанні про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, постанові  про закриття кримінального провадження. 

4.8.2. При формуванні показника розміру відшкодованих збитків (у тисячах гривень) слід 

ураховувати наявні у кримінальному провадженні докази – заяви, розписки потерпілих, первинні 

фінансові документи (платіжні доручення, прибуткові касові ордери, чеки), інші докази, які 

підтверджують фактичне отримання потерпілим, цивільним позивачем (їх представниками) 

коштів (майна) у якості спричинених збитків та фактичну сплату сум заподіяних збитків. 

4.8.3. Також ураховується вартість вилученого у ході досудового розслідування майна 

(коштів), що було предметом злочинного посягання, придбане за кошти, отримані злочинним 

шляхом, та передане потерпілому (цивільному позивачу або його представнику) на відповідальне 

зберігання. Інше вилучене майно (кошти), яке було тимчасово арештоване, при формуванні цього 

показника не враховується. До відшкодованих збитків також відносяться суми повернутої 

заробітної плати у закінчених кримінальних провадженнях. 

4.8.4. Відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням 

від сплати податків, визначається відповідно до глави 9 Податкового кодексу України. 

4.8.5. Відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, визначається відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».  

4.8.6. При формуванні показника розміру суми, на яку пред’явлено цивільний позов у 

кримінальних провадженнях (у тисячах гривень), необхідно враховувати суму, на яку 

пред’явлено цивільні позови цивільним позивачем, його представником або прокурором у 

порядку кримінального судочинства. 

 

5. Облік осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

та які підозрюються у їх вчиненні 

 

5.1. Облік осіб, яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, здійснюється прокурором або слідчим шляхом внесення відомостей до Реєстру 

після:  

– складання повідомлення про підозру (ст. 277 КПК України); 

– вручення (дата та час) повідомлення про підозру (ст. 278 КПК України). 

5.2. Відомості про особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення 

та стосовно якої під час досудового розслідування прийнято рішення, передбачене пунктами 1–4, 

6 частини 1 статті 284 КПК України, виключаються з числа осіб, які вчинили кримінальне.   
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(Пункт викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 

25.04.2013 № 54) 

5.3. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність вносяться до Реєстру з 

урахуванням усіх правопорушень, у вчиненні яких підозрюється особа.   

5.4. Відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, заносяться до 

Реєстру у випадках, коли стосовно неї приймається одне з таких рішень про: 

а) звернення до суду з обвинувальним актом (п. 3 ч. 2 ст. 283, ст. 291 КПК України), з 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 44 – 49 КК України), з 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 292 

КПК України);  

б) закриття кримінального провадження, коли помер підозрюваний, обвинувачений, крім 

випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 5  ч. 1 

ст. 284 КПК України); 

5.5. При внесенні до Реєстру відомостей про особу, яка вчинила кримінальні 

правопорушення, слід керуватися такими правилами: 

а) відомості про вік правопорушника вносяться у повних роках. Наприклад: якщо злочинцю 

в момент учинення кримінального правопорушення було 28 років 11 місяців  28 днів, то  вік цієї 

особи повинен  бути внесений до Реєстру «у віці 28 років»; 

б) відомості про працездатних осіб (16 років і більше), які не працюють і не навчаються, 

заносяться до Реєстру у випадках, коли особи до моменту вчинення кримінального 

правопорушення ніде не навчалися або фактично ніде не працювали і, незалежно від того, 

скільки часу пройшло з моменту залишення ними (їх звільнення) останнього місця роботи або 

навчання. У числі непрацюючих не слід вказувати пенсіонерів, інвалідів 1-2 груп, безробітних, 

вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною; 

в) до осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, ураховуються всі особи, які раніше 

були засуджені або звільнялися від кримінальної відповідальності на підставі статей 44 – 49, 97 

КК України. З цієї категорії виділяються особи, щодо яких згідно із законом судимість не знято і 

не погашено. Правові наслідки судимості визначаються статтею 88 КК України, рецидив – 

статтею 34 КК України; 

г) відомості про рід заняття, службове становище особи, яка вчинила кримінальні 

правопорушення, заповнюються на момент учинення правопорушення; 

д) інформація про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення у складі ОГ та ЗО, 

вносяться до Реєстру з використанням положень пункту 4.4 цього розділу;  

е) відомості, визначені для внесення до Реєстру при закінченні досудового розслідування 

стосовно особи, враховуються у звітності після внесення прокурором результатів досудового 

розслідування відповідно до вимог ч. 3 ст. 283 КПК України. 

 

6. Облік кримінальних правопорушень минулих років та таких,  

які рахуються в органах досудового розслідування 

 

6.1. Відомості про кримінальні правопорушення за заявами і повідомленнями, що 

надійшли до органів дізнання, слідчих, прокурорів до набрання чинності Кримінальним 

процесуальним кодексом України і в яких не прийнято рішення про порушення кримінальної 

справи чи про відмову в порушенні кримінальної справи вносяться до Реєстру органами 

досудового розслідування протягом десяти днів з моменту його впровадження.     

6.2. Рішення за кримінальними правопорушеннями, кримінальні  провадження про які 

станом на 18 листопада 2012 року перебували в провадженні, вносяться слідчими до Реєстру 

після попереднього обліку кримінальних правопорушень та раніше прийнятих у них рішень. При 

внесенні цих відомостей до Реєстру використовується реквізит «кримінальні правопорушення, 

які на день набрання чинності КПК перебувають у провадженні». 

6.3. Рішення за кримінальними правопорушеннями минулих років та у яких станом на 

18 листопада 2012 року зупинено або закрито кримінальне провадження, вносяться до Реєстру у 

порядку, передбаченому п. 6.1 цього розділу, після відновлення провадження у них або 

скасування постанови про закриття кримінального провадження. При внесенні цих відомостей до 
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Реєстру використовується реквізит «кримінальні правопорушення минулих років та у яких 

прийняті рішення».  

6.4. Відомості про зареєстровані кримінальні правопорушення та прийнятті до набрання 

чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України рішення у кримінальних 

правопорушенях цієї категорії не включаються до статистичної звітності. 

6.5. Облік судових рішень у кримінальних провадженнях, надісланих до суду до 18 

листопада 2012 року включно,  здійснюється на підставі довідок про наслідки  розгляду 

кримінального провадження судом  форми  6, які підшиті до матеріалів кримінальних справ.  

Довідки форми 6 у всіх розглянутих кримінальних провадженнях надсилаються судами до 

органів, що проводили досудове розслідування, не пізніше 5-ти робочих днів з дня набрання 

рішенням суду законної сили чи повернення кримінального провадження після розгляду судом 

апеляційної інстанції (касаційної інстанції – у разі перевірки касаційною інстанцією вироку або 

ухвали, винесених ним, як судом першої інстанції, або перевірки вироку чи ухвали апеляційного 

суду, винесених ним у апеляційному порядку). 

Органи досудового розслідування після одержання довідок форми 6  упродовж доби 

пересилають їх до інформаційно-аналітичних підрозділів органів внутрішніх справ за 

територіальним принципом для використання при  оперативно-довідковому обліку осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення. 

 

 

7. Порядок розрахунку показників, пов’язаних з результатами розслідування і розкриття 

кримінальних правопорушень 

 

7.1. Дані про розкриття кримінальних правопорушень визначаються за остаточними 

результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні.  

Розкритим вважається кримінальне правопорушення, за результатами досудового 

розслідування якого прийнято одне з таких рішень: 

а) прокурором затверджено або складено обвинувальний акт та передано його до суду в 

порядку статті 291 Кримінального процесуального кодексу України; 

б) прокурором затверджено або складено клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру та передано його до суду; 

в) прокурором складено клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності та направлення його до суду; 

г) прокурором прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі 

пункту 5 частини 1 статті 284 КПК України.  

До числа розкритих кримінальних правопорушень враховуються ті, у яких у звітному 

періоді до Єдиного реєстру внесено відомості про остаточні результати досудового 

розслідування. 

Результати досудового розслідування у кримінальних правопорушеннях, зареєстрованих 

до 01.01.2013, до цієї кількості не враховуються. 

Починаючи з 01.01.2014, формування даних про розкриті кримінальні правопорушення 

проводиться з урахуванням рішень, прийнятих у кримінальних провадженнях за 

правопорушеннями, зареєстрованими після 01.01.2013. 

Відсоток розкритих кримінальних правопорушень визначається співвідношенням числа 

розкритих кримінальних правопорушень, помноженого на 100, до суми числа розкритих і 

нерозкритих кримінальних правопорушень. 

7.2. Нерозкритим є кримінальне правопорушення, провадження у якому вперше зупинено 

на підставі пунктів 2, 3 статті 280 КПК України (підозрюваний переховується від органів слідства 

та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, 

виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва) у звітному періоді.  

До числа нерозкритих враховуються правопорушення, провадження у яких вперше 

зупинені в даному звітному періоді, незалежно від часу реєстрації даних про них у Єдиному 

реєстрі досудових розслідувань. 

Крім того, до числа нерозкритих кримінальних правопорушень включаються ті, з моменту 

реєстрації яких пройшло більше двох місяців, але до Реєстру не внесено дані про оголошення 
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підозри або продовження чи зупинення слідства за нерозшуком особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, або необхідності виконання процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва, а також кримінальні правопорушення, у яких з моменту 

оголошення підозри пройшло більше двох місяців, але до Реєстру не внесено відомості про 

прийняття рішення у кримінальному провадженні. 

Відсоток кримінальних правопорушень, що залишились нерозкритими у звітному 

періоді, визначається співвідношенням числа нерозкритих кримінальних правопорушень, 

помноженого на 100, до суми числа розкритих і нерозкритих кримінальних правопорушень. 

7.3. З метою контролю за процесом розкриття кримінальних правопорушень та 

вжиття відповідних заходів використовуються дані про кримінальні правопорушення, у яких 

особам оголошено підозру. 

При цьому до числа розкритих (з підозрою) кримінальних правопорушень враховуються 

ті, в яких у звітному періоді до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 

фактичне оголошення підозри особі, яка вчинила це правопорушення. 

Відсоток розкритих (з підозрою) кримінальних правопорушень визначається 

співвідношенням числа розкритих (з підозрою) кримінальних правопорушень, помноженого на 

100, до суми числа розкритих (з підозрою) і нерозкритих кримінальних правопорушень. 

Нерозкритими при цьому є кримінальні правопорушення, з моменту реєстрації яких 

пройшло більше двох місяців, та в Реєстрі відсутні дані про вручення особі письмового 

повідомлення про підозру, а також зупинені на підставі пунктів 2, 3 статті 280 КПК України 

(переховування від слідства та суду, виконання процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва) після складання повідомлення про підозру, але без фактичного її 

оголошення.  

До числа нерозкритих враховуються правопорушення, провадження у яких вперше 

зупинені із вищезазначених підстав у даному звітному періоді, незалежно від часу внесення 

даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Відсоток кримінальних правопорушень, що залишились нерозкритими, визначається 

співвідношенням числа нерозкритих кримінальних правопорушень, помноженого на 100, до суми 

числа розкритих (з підозрою) і нерозкритих кримінальних правопорушень. 

7.4.  Разом із розкриттям кримінальних правопорушень у звітному періоді визначається 

результативність роботи органів досудового розслідування з розкриття кримінальних 

правопорушень минулих років. 

Розкритими злочинами минулих років вважаються злочини, зареєстровані у минулі 

роки, а досудове розслідування у провадженнях закінчено з підстав, передбачених пунктами «а»- 

«г» п.7.1. Положення. 

Відсоток розкриття кримінальних правопорушень минулих років визначається 

співвідношенням числа розкритих кримінальних правопорушень минулих років, помноженого на 

100, до суми числа розкритих і нерозкритих кримінальних правопорушень минулих років. 

(Доповнено пунктом 7 відповідно до наказу Генерального прокурора України від 25.04.2013 

№ 54). 

 

8. Редагування відомостей Реєстру 

 

8.1 Редагування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей проводиться шляхом 

внесення реєстратором оновлених даних до відповідного пункту   картки.  

8.2 Редагування проводиться в разі необхідності внесення змін до обліку кримінальних 

правопорушень (щодо перекваліфікації діянь з менш тяжких на більш тяжкі кримінальні 

правопорушення або з більш тяжких на менш тяжкі (ст. 12 КК України), потерпілих осіб, у разі 

зміни повідомлення про підозру  (ст. 278 КПК України), встановлених та відшкодованих збитків 

та в інших випадках. 

8.3 Редагування (зміна) відомостей у разі виявлення неточностей, технічних помилок 

або неповноти даних після накладення електронного цифрового підпису здійснюється 

реєстратором у межах, визначених у розділі ІІІ Положення щодо доступу до інформації, яка 

міститься в Реєстрі.  
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(Зміноно нумерацію у розділі відповідно до наказу Генерального прокурора України від 

25.04.2013 № 54). 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Доступ до відомостей, які внесені до Реєстру 

 

1. Право доступу до відомостей, які внесені до Реєстру, мають:  

–  Держатель – у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені прокурори та 

керівники підрозділів Генеральної прокуратури України; 

–  прокурори та керівники прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя, спеціалізованих (на правах обласних), міських, міських з районним поділом, 

районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур – у межах кримінальних 

правопорушень, щодо яких слідчими прокуратури та слідчими піднаглядних їм органів 

провадиться досудове розслідування; 

–  слідчі та керівники органів досудового розслідування  – органів прокуратури, внутрішніх 

справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 

органів державного бюро розслідувань (з моменту створення)  – у межах кримінальних 

правопорушень, щодо яких цими органами провадиться досудове розслідування та здійснюється 

контроль за додержанням вимог кримінального процесуального законодавства;  

–  користувачі – у межах наданих адміністратором прав доступу для отримання інформації 

про розпочаті досудові розслідування та прийняті під час досудового розслідування рішення, 

забезпечення ведення спеціальних обліків, проведення аналізу результатів діяльності 

правоохоронних органів. 

 

Розділ IV. Захист відомостей, внесених до Реєстру 

 

1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних 

заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу. 

2. Адміністратор за кожним фактом втрати або пошкодження Реєстратором носія з 

електронним цифровим підписом невідкладно вживає заходів до його блокування та повідомляє 

про це Держателя Реєстру. 

3. Адміністратор негайно інформує відповідного керівника прокуратури та органу 

досудового розслідування про намагання реєстратора отримати інформацію за межами наданого 

йому доступу.  

Розділ V. Звітність 

1. На підставі відомостей про кримінальні правопорушення та результати  досудового 

розслідування адміністраторами Реєстру формується єдина звітність про кримінальні 

правопорушення, осіб, які їх учинили, та рух кримінальних проваджень. 

2. Форма, періодичність подання звітності та правила її формування визначаються 

окремими нормативними актами за погодженням з центральним органом виконавчої влади у 

галузі статистики. 

3. Коригування даних звітності допускається упродовж звітного періоду. У разі 

виявлення помилок минулих років коригування у звітах не проводиться, а допущені помилки 

відображаються у спеціальній доповідній записці, що додається до звіту. 

4. До загальної кількості облікованих у звітності кримінальних правопорушень не 

включаються правопорушення, кримінальні провадження за якими закрито за таких підстав: 

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК 

України); 

2) встановлена відсутність у діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч.1 ст. 

284 КПК України); 

3) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, 

вчинене особою (п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України); 
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4) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому 

обвинуваченню (п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК України). 

 

 

 

 

Розділ VI. Контроль та нагляд 

1. Прокурори, керівники органів досудового розслідування усіх рівнів несуть 

відповідальність по відомствах за забезпечення своєчасного, повного та достовірного внесення 

інформації до Реєстру. 

2. Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва, перед внесенням до Реєстру 

відповідно до ч. 3 ст. 283 КПК України даних про результати досудового розслідування особисто 

перевіряють правильність та повноту відомостей про кримінальне правопорушення, осіб, які їх 

учинили, та руху кримінальних проваджень.  

3. Прокурори, які наділені повноваженнями контролю та нагляду за обліковою 

дисципліною, забезпечують систематичні перевірки повноти, правильності та своєчасності 

внесення відомостей до Реєстру.  

         У разі встановлення фактів невідповідності внесеної інформації до Реєстру матеріалам 

кримінального провадження вживаються заходи до  усунення виявлених порушень. 

Розділ VII. Відповідальність 

1. Держатель Реєстру не несе відповідальності за помилки реєстратора при внесенні 

інформації до Реєстру. 

2. Реєстратори відповідають за об’єктивність внесених до Реєстру відомостей відповідно 

до вимог чинного законодавства про державну статистику та інформацію. 

3. Порушення вимог цього Положення, втрата, пошкодження носіїв інформації з 

електронним цифровим підписом та незаконне втручання в роботу Реєстру тягнуть за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством.  
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Генеральна прокуратура України 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального прокурора 

України від 3 грудня 2012 р. 

№ 125 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Інструкція встановлює єдиний порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах 

прокуратури України заяв, повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення і матеріалів 

самостійного виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

1.2. Визначений єдиний порядок поширюється на діяльність працівників органів 

прокуратури, які в межах компетенції мають відповідні повноваження щодо: 

- приймання заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення; 

- реєстрації у відповідній книзі заяв, повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення; 

- розгляд заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та визначення 

підстав щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

1.3. Заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення – усне чи письмове 

звернення фізичних або юридичних осіб, службових (посадових) осіб державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, виявлені прокурором або слідчим 

обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

1.4. Заява, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення повинна відповідати 

вимогам частини п’ятої статті 214 КПК України, зокрема містити: 

1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, його адресу та підпис; 

2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення. 

1.5. У разі самостійного виявлення обставин,що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, слідчим, прокурором складається рапорт про виявлене 

кримінальне правопорушення. 

2. Приймання заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

2.1. Заяви,повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення незалежно від місця і 

часу їх вчинення підлягають обов’язковому прийманню у Генеральній прокуратурі України, 

прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих 

прокуратурах на правах обласних, міських, районних, міжрайонних, районних у містах та 

прирівняних до них прокуратурах. 

2.2. письмові заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, які надійшли 

поштою, приймаються працівниками секретаріату, канцелярії відповідно до вимог Інструкції з 

діловодства в органах прокуратури України. 

2.3. Усні та письмові заяви. Повідомлення юридичних і фізичних осіб про вчинення 

кримінального правопорушення приймаються слідчими та прокурорами на особистому прийомі 

громадян у прокуратурах всіх рівнів. 
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2.4. Усна заява, подана на особистому прийомі, після попередження заявника про 

відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин заноситься до протоколу усної 

заяви про вчинене кримінальне правопорушення, який скріплюється особистим підписом 

заявника. 

2.5. Усні заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, які прийняті на 

особистому прийомі, реєструються в Книзі прийому звернень на особистому прийомі. Письмові 

заяви, повідомлення, прийняті на особистому прийомі, передаються для реєстрації до 

секретаріату,Ю канцелярії. 

2.6. У разі звернення особи з інформацією про вчинене кримінальне правопорушення до 

прокурора чи слідчого про виконання ними службових обов’язків складання протоколу про 

прийняття заяви є обов’язковим. Якщо при цьому неможливо скласти протокол (необхідність 

проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій). Прийнята усно інформація заноситься до 

протоколу відразу після виконання цих дій. 

2.7. Заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, які надходять 

телефонним зв’язком, приймаються прокурорами прокуратур міських, районних, міжрайонних, 

районних у містах прокуратур, спеціалізованих на правах районних або міжрайонних 

прокуратур, а також прокурорами підрозділів приймання, опрацювання та аналізу оперативної 

інформації прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

спеціалізованих прокуратур н правах обласних та Генеральної прокуратури України. 

2.8. Якщо заява, повідомлення, що надійшла телефонним зв’язком, містить конкретні 

обставини про вчинення кримінального правопорушення, а особа, яка про це повідомила, 

відмовилася з’явитися до прокуратури для оформлення письмової заяви, прокурор, який прийняв 

таку заяву складає протокол та доповідає відповдно керівнику прокуратури, а в прокуратурах 

обласнго рівня та Генеральній прокуратурі – керівнику самостійного структурного підрозділу. 

Усні заяви, повідомлення про вчиненні кримінальні правопорушення, що надійшли телефонним 

зв’язком, реєструються у Книзі прийнятих за телефонами заяв, повідомлень про кримінальні 

правопорушення(додаток 1). 

2.9. Слідчий, прокурор при самосійному виявленні, у тому числі за наслідками здійснення 

наглядових перевірок, обставин, що свідчать про кримінальне правопорушення, невідкладно 

складає рапорт та доповідає керівнику органу прокуратури або його заступнику про виявлення 

ним безпосередньо або з іншого джерела фактів, що мають ознаки кримінального 

правопорушення. До рапорту долучаються матеріали, які свідчать про вчинення кримінального 

правопорушення. 

2.10. У разі згоди з інформацією, викладеною у рапорті слідчого або прокурора, керівник 

органу прокуратури районного рівня або його заступник приймає одне з рішень, передбачених 

пунктом 3.5 цієї Інструкції. 

2.11. У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

спеціалізованих прокуратурах на правах обласних, Генеральній прокуратурі України заступник 

керівника органу прокуратури, на якого відповідно до розподілу обов’язків покладеного 

організацію нагляду за додержанням і застосуванням законів, вносить відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту, складеного за результатами наглядової 

перевірки. Після цього він невідкладно, але не пізніше наступного дня, передає рапорт та 

матеріали заступнику керівника органу прокуратури, на якого відповідно до розподілу обов’язків 

покладено організацію здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування. 

2.12. При надходженні повідомлень про кримінальні правопорушення, які загрожують 

безпеці та життєдіяльності населення (загибель людей, спричинення їм тілесних ушкоджень, 

загроза нормальному функціонуванню органів державної влади, підприємств, установ чи 

організацій. Транспорту або зв’язку), слідчий прокуратури, прокурор негайно доповідає про це 

керівнику органу прокуратури або його заступнику, які з додержанням вимог статей 216, 218 

КПК України інформують відповідний орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого 

знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. 

2.13. Про оприлюднені в засобах масової інформації повідомлення про можливі 

кримінальні правопорушення відповідальна особа прес – служби прокуратури доповідає 
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керівнику органу прокуратури або його заступнику у формі рапорту для організації проведення 

перевірки. 

3. Реєстрація та розгляд заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

3.1. Заяви, повідомлення про вчиненні кримінальні правопорушення, за винятком усних 

заяв, прийнятих на особистому прийомі, реєструються у книзі вхідної кореспонденції відповідно 

до вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури та цієї Інструкції, з присвоєнням індексу 

«ЗП». 

3.2. Особа, яка прийняла письмову заяву, повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення на особистому прийомі вручає заявнику (потерпілому) документ, що 

підтверджує прийняття заяви. 

3.3. Передача заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення слідчому, 

прокурору або скерування їх до органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого 

знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, без реєстрації забороняється. 

3.4. Зареєстровані у книзі вхідної кореспонденції заяви, повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення негайно передаються керівнику органу прокуратури районного 

рівня або його заступнику, керівнику структурного підрозділу прокуратур Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур на правах 

обласних або Генеральної прокуратури згідно із встановленим розподілом обов’язків для 

визначення порядку розгляду. 

3.5. Керівник органу прокуратури районного рівня або його заступник вчиняє одну з таких 

дій: 

- самостійно вносить відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за заявами, повідомленнями, що надійшли до органу прокуратури або на 

підставі рапорту, складеного за результатами наглядової перевірки; 

- визначає у формі резолюції слідчого прокуратури або прокурора для внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

початку досудового розслідування або передачі з дотриманням правил підслідності наявних у 

нього матеріалів до органу досудового розслідування. 

3.6. Заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, що внесені до 

підслідності органів прокуратури та надійшли на розгляд прокуратур Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур на правах обласних, 

Генеральної прокуратури України, керівникам підрозділів апаратів направляються для організації 

досудового розслідування з дотриманням територіального принципу до прокуратури 

відповідного рівня. 

Рішення про передачу таких заяв,повідомлень про вчинені  кримінальні правопорушення 

для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими прокуратур Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур на правах 

обласних, Генеральної прокуратури України, приймається керівниками органу прокуратури. 

3.7. За заявами, повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення, що не 

підслідні органам прокуратури, але надійшли на розгляд прокуратур обласного рівня чи 

Генеральної прокуратури України керівники структурних підрозділів апаратів організовують 

роботу щодо скерування їхз відповідно до міських, районних, міжрайонних, районних у містах та 

прирівняних до них прокуратур, прокуратур обласного рівня за територіальною юрисдикцією. 

3.8. Заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення, що надійшли до міських, 

районних, міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них прокуратур,  прокуратур 

обласного рівня, але вчинені на території іншого міста, району, району в місті, області, за 

дорученням керівника цих прокуратур або керівника структурного підрозділу прокуратури 

обласгого, міського (з районним поділом) рівня з дотриманням територіального принципу 

направляються до відповідної прокуратури через прокурора вищого рівня. 

3.9. Анонімні заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення у прокуратурах 

районного рівня передаються на доповідь керівнику, який у формі вчинення резолюції визначає 

порядок їх скерування до правоохоронного органу. У прокуратурах обласного рівня та 

Генеральній прокуратурі України такі заяви та повідомлення спрямовуються до підрозділу з 

питань розгляду звернень для надсилання їх до відповідних правоохоронних органів. 
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3.10. У випадках, передбачених підпунктами 3.5-3.8, направлення заяв, повідомлень про 

кримінальні правопорушення до органу прокуратури або органу досудового розслудування 

здійснюється поштою не пізніше наступного робочого дня після їх реєстрації у журналі вхідної 

кореспонденції. 

3.11. Датою подання заяв, повідомлень до прокуратур усіх рівнів вважається дата 

реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у книзі вхідної 

кореспонденції прокуратури, прокурором та слідчим якої проводиться внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

3.12. Заява, повідомлення про кримінальне правопорушення, подані на особистому 

прийомі, вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність 

за завідомо неправдиве повідомлення. 

3.13. Прокурор, який прийняв рішення за результатами розгляду заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення. Письмово повідомляє про це заявника, якому роз’яснює 

положення статті 303 КПК України щодо права та порядку оскарження дій чи бездіяльності 

слідчого або прокурора. 

4. Контроль за додержанням порядку приймання, реєстрації та розгляду в органах 

прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. 

4.1. Організація виконання вимог цієї Інструкції покладається персонально на перших 

керівників органів прокуратури, а в Генеральній прокуратурі України – на керівників відповідних 

самостійних структурних підрозділів. 

4.2. Прокурори, які наділені повноваженнями контролю за прийманням, реєстрацією та 

розглядом заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, забезпечують систематичні 

(щомісячні) перевірки своєчасності приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури 

України заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення. 

4.3. У разі виявлення фактів порушення встановленого в органах прокуратури України 

порядку приймання, реєстрації та розгляду заяв, повідомлень про вчиненні кримінальні 

правопорушення вживаються заходи до їх усунення. 
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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

19.11.2012 № 1050  

Зареєстровано в 

Міністерстві  

юстиції України  

17 грудня 2012 р.  

за № 2095/22407 

   

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та 

інші події та положень про комісії 

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ  

№ 215 від 05.03.2013 № 326 від 01.04.2013) 

  

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію", підпункту 7 

пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України , затвердженого Указом 

Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, та з метою приведення нормативно-правових 

актів МВС України до вимог Кримінального процесуального кодексу України  

 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити: 

1.1. Інструкцію про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що додається. 

1.2. Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у 

містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ України з 

контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни , що додається. 

1.3. Положення про комісію районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), 

лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за 

станом прийняття та реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події , що додається. 

2. Для забезпечення виконання вимог цього наказу структурним підрозділам апарату 

Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованим їм територіальним підрозділам 

здійснювати контроль: 

2.1. Головному штабу МВС України - за повнотою та достовірністю ведення єдиного обліку 

в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події, організацією роботи чергових частин щодо реагування на заяви і 

повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, порядком їх приймання, 

повнотою обліку. Щокварталу аналізувати стан обліково-реєстраційної роботи, вносити 

керівництву міністерства пропозиції щодо поліпшення реагування органів внутрішніх справ на 

заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0421-13
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0628-13
http://zakon.nau.ua/doc/?code=565-12|st10
http://zakon.nau.ua/doc/?code=565-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=383/2011
http://zakon.nau.ua/doc/?code=4651-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2096-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2096-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2096-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2096-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2097-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2097-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2097-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2097-12
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2.2. Управлінню інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС 

України - за станом проведення головними управліннями, управліннями МВС України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - 

ГУМВС, УМВС) службових розслідувань за фактами порушень законності при неприйнятті та 

невнесенні до єдиного обліку органів внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події та узагальнення таких порушень. 

2.3. Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю МВС України - за 

прийманням та реєстрацією заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події, веденням єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та 

інші події в територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю. 

2.4. Структурним підрозділам апарату МВС України за напрямками діяльності щокварталу 

аналізувати стан роботи підпорядкованих підрозділів з прийняття та реєстрації в органах та 

підрозділах внутрішніх справ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та 

інші події, узагальнювати та заслуховувати на оперативних нарадах. 

2.5. Під час виїздів у відрядження з метою перевірки діяльності органів внутрішніх справ 

обов’язково вивчати та відображати в довідках окремим розділом стан роботи в підпорядкованих 

територіальних підрозділах із забезпечення прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Копії довідок за результатами таких 

перевірок у 3-денний строк після повернення з відряджень подавати до Головного штабу МВС 

України для узагальнення. 

3. Начальникам ГУМВС, УМВС: 

3.1. Кожен факт неприйняття, нереєстрації в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події розцінювати як порушення законності. За 

виявленими фактами приховування від обліку шляхом неприйняття, нереєстрації заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у 10-денний строк проводити 

службові розслідування. Узгоджені зі штабами та інспекцією з особового складу висновки 

службових розслідувань із пропозиціями про накладення на працівників дисциплінарних 

стягнень затверджувати особисто. Копії висновків службових розслідувань разом з обліковими 

картками направляти до управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового 

забезпечення МВС України. Накази про накладення дисциплінарних стягнень на працівників 

органів внутрішніх справ, які допустили такі порушення, доводити до відома всього особового 

складу. 

3.2. Забезпечити ефективну роботу комісій ГУМВС, УМВС з контролю за станом прийняття 

та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в 

структурних підрозділах та районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних 

управлінь (відділів) внутрішніх справ (далі - органи внутрішніх справ). Не менше двох разів на 

рік особисто брати участь у роботі цих комісій. 

3.3. Забезпечити вільний доступ громадян до приміщень органів внутрішніх справ, у яких 

здійснюється прийом громадян. У кожному органі внутрішніх справ виділити та обладнати у разі 

їх відсутності спеціальні кімнати для прийому громадян з розміщенням у них стендів із 

інформацією про прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події та організовувати їх прийом. 

3.4. Увести в чергових частинах органів внутрішніх справ єдиний облік заяв і повідомлень 

про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 

4. Начальникам структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС 

організувати вивчення цього наказу з особовим складом і забезпечити його виконання. Прийняти 

від відповідних категорій працівників заліки зі знання вимог цього наказу та нормативно-

правових актів, що ним затверджені. 

5. Департаменту матеріального забезпечення МВС України, ГУМВС, УМВС забезпечити 

виготовлення необхідної кількості бланків облікових документів. 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 14 квітня 2004 року № 400 

"Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються", зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 6 травня 2004 року за № 571/9170. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0571-04
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7. До 30 червня 2013 року в чергових частинах МВС України, Головному управлінні 

боротьби з організованою злочинністю МВС України (далі - ГУБОЗ МВС України), ГУМВС, 

УМВС та територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю єдиний облік заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події здійснювати в паперовому 

вигляді шляхом ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події. 

8. Контроль за додержанням правил ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події здійснює оперативний черговий МВС 

України, ГУБОЗ МВС України, територіальних підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю, ГУМВС, УМВС. 

9. Департаменту інформаційно аналітичного забезпечення МВС України (Аршинов І.А.), 

Департаменту матеріального забезпечення МВС України (Зінов П.І.), Головному штабу МВС 

України (Лазарев А.А.) з 1 липня 2014 року в ГУМВС, УМВС, міських, районних та лінійних 

органах внутрішніх справ запровадити ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події в електронному вигляді з дотриманням вимог норм 

законодавства щодо захисту персональних даних. 

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 326 від 

01.04.2013). 

10. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним 

кодексом України , але не раніше дня його офіційного опублікування. 

11. Головному штабу МВС України (Лазарев А.А.) забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-

полковника міліції Черних С.П. та заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків. 

 

Міністр генерал внутрішньої служби України                                                 В.Ю. Захарченко 
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ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

 

Головне управління нагляду за додержанням законів  

у кримінальному провадженні  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх 

справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення  

 

  

 

Методичні рекомендації підготовлено: 

 Андрєєв Р.Г. – заступник Генерального прокурора України; 

 Столітній А.В. – заступник начальника Головного управління – начальник управління 

нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ; 

 Севрук Ю.Г. – заступник начальника управління нагляду за додержанням законів органами 

внутрішніх справ; 

 Яковенко С.С. – заступник начальника Першого наглядового відділу за додержанням законів 

при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення; 

 Зубовський Ю.А. – старший прокурор Першого наглядового відділу за додержанням законів 

при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення; 
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 Скрипниченко С.М. – доцент кафедри нагляду за додержанням законів органами які 

проводять досудове розслідування Національної академії прокуратури України. 

 

     Схвалено науково-методично радою 

     при Генеральній прокуратурі України 

       Рішення від 22.11.2013 № 8 
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Вступ 

Після набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України та з початком 

функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань змінився порядок приймання, 

реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. 

З  М  І  С  Т 

  

  

  

Вступ  

 

 

1.   Правове регулювання організації прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 
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1.2. Суб’єкти та порядок здійснення обліку кримінальних правопорушень 
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органами внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

 

 

3. Здійснення поточного прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

 

 

4. Реагування прокурора на виявлені порушення органами внутрішніх справ 

закону під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. 
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Ці зміни знайшли відображення в низці прийнятих Генеральною прокуратурою України та 

іншими правоохоронними органами нормативно-розпорядчих документів. 

Наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року          № 69 затверджене 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Видано наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», який одним з основних 

завдань прокурора визначив забезпечення єдиної системи організації нагляду за додержанням 

законів усіма органами досудового розслідування, а також безумовне реагування на виявлені 

порушення закону з часу надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення до 

прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні. 

Відповідно до п. 2 зазначеного наказу Генерального прокурора України керівників 

прокуратур усіх рівнів і галузевих підрозділів апаратів, прокурорів – процесуальних керівників 

досудового розслідування зобов’язано забезпечити виконання вимог закону під час приймання, 

реєстрації, розгляду та вирішення в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

З цією метою вони зобов’язані не рідше одного разу на місяць проводити відповідні 

перевірки. 

Крім того, у новій редакції підписано наказ Генерального прокурора України від 25 

вересня 2012 року № 15гн «Про організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень», відповідно 

до якого об’єктивність та своєчасність обліку кримінальних правопорушень, здійснення нагляду 

за органами досудового розслідування на цьому напрямі визначено одним з основних критеріїв 

оцінки діяльності прокурорів. 

Цим наказом прокурорів усіх рівнів зобов’язано забезпечити удосконалення форм і 

методів нагляду за додержанням нормативних актів з питань обліку кримінальних 

правопорушень, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та формування звітності 

правоохоронними органами. 

Для встановлення порядку ведення єдиного обліку органами і підрозділами внутрішніх 

справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також 

порядку здійснення контролю за його дотриманням видано наказ Міністра внутрішніх справ 

України від 19.11.2012 № 1050 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного 

обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії». 

Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності прокурорського 

нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ щодо прийняття та реєстрації заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, надання теоретичної та 

практичної допомоги, сприяння правильній організації роботи прокуратур усіх рівнів. 

 

1. Правове регулювання організації прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

При підготовці до перевірки виконання законів із зазначених питань слід, перш за все, 

знати вимоги таких нормативно-правових актів: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України; 

2. Закон України «Про прокуратуру» (гл. 2). 

3. Закон України «Про міліцію» (ст.10). 

4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

затверджене наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69 за погодженням 

Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України та Голови Державної 

податкової служби України (зі змінами, затвердженими наказами Генерального прокурора 

України від 14.11.2012 № 113, від 25.01.2013 № 13, від 25.04.2013 № 54) (далі - Положення про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань). 
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5. Наказ Генерального прокурора України від 19.12.2012 № 4гн «Про організацію 

діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» з урахуванням змін та доповнень, внесених 

наказом Генерального прокурора України від 26 липня 2013 року № 4гн-1. 

6. Наказ Генерального прокурора України від 25.09.2012 № 15гн «Про організацію 

роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за 

обліком кримінальних правопорушень». 

7. Наказ Міністра внутрішніх справ України від 19.11.2012 № 1050 «Про 

затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх 

справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та 

положень про комісії», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2012 за 

№2095/22407 (зі змінами, внесеними наказами МВС України № 215 від 05.03.2013 та № 326 від 

01.04.2013). 

8. Наказ Міністра внутрішніх справ України від 22.10.2012 № 940 «Про організацію 

реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, 

надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і 

підрозділах внутрішніх справ України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

03.01.2013 за №54/22586. 

9. Спільний наказ МВС України і МОЗ України від 10.05.1993 № 307/105 «Про 

порядок обліку випадків звернення до закладів охорони здоров'я і міськрайлінорганів внутрішніх 

справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 11.06.1993 за № 67. 

10. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та 

прокуратури України при встановленні факту смерті людини», затверджений спільним наказом 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 28.11.2012 № 1095/955/119. 

11. Спільний наказ МВС України і МНС України від 30.11.2012           № 1106/1377 

«Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції 

техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення 

огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних 

правопорушень, пов'язаних з пожежами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

28.12.2012 за № 2220/22532. 

Зазначені накази та інструкції є підзаконними актами, які детально регламентують роботу 

органів внутрішніх справ на напрямі, що підлягає перевірці. 

Досконале знання прокурорами вимог вищевказаних нормативно-правових актів 

сприятиме належному проведенню ними перевірок, а також виявленню та усуненню порушень 

закону, допущених органами внутрішніх справ під час приймання та реєстрації заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 

1.1. Джерела отримання інформації про кримінальні правопорушення та інші події 

Джерела інформації про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій, що 

надходять до органів внутрішніх справ, уповноважених розпочати досудове розслідування, чітко 

визначені в п. 1.2 Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події та положень про комісії, затвердженої наказом Міністра внутрішніх справ України від 

19.11.2012 № 1050 (далі - Інструкція). 

За змістом п.п. 3.5, 3.11 Інструкції ці джерела можна поділити на дві групи: 

1) заяви та повідомлення будь-яких осіб, рапорти працівників органів внутрішніх справ, 

які містять інформацію про кримінальні правопорушення та інші події; 

2) заяви та повідомлення будь-яких осіб, які не містять відомостей, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення. 

До інформації першої групи належать відомості, які відповідно до ст. 214 КПК України є 

підставою для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового 

розслідування, а саме: 

а) повідомлення будь-яких осіб та самостійно виявлені слідчим або іншою службовою 

особою органів внутрішніх справ з будь-якого джерела обставин кримінальних правопорушень; 
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б) повідомлення будь-яких осіб, які затримали підозрювану особу на місці вчинення 

кримінального правопорушення; 

в) заяви і повідомлення про осіб, які зникли безвісти (п. 3.11.1. Інструкції). 

До другої групи належить інформація, що не містить явних відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення. 

Одним із джерел надходження інформації про окремі правопорушення чи події можуть 

бути, наприклад, повідомлення закладів охорони здоров’я про факт смерті людини (підп. 1 п. 5 

Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури 

України при встановлені факту смерті людини, затвердженого спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, МВС України, МОЗ України від 28.11.2012 № 1095/955/119) тощо. 

1.2. Суб’єкти та порядок здійснення обліку кримінальних правопорушень 

Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особистості заявника, 

здійснюється цілодобово негайно тим органом внутрішніх справ, до якого надійшла заява чи 

повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, або самостійне виявлення 

слідчим чи іншою службовою особою органу внутрішніх справ з будь-якого джерела обставин, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

Такі дії проводяться уповноваженими працівниками чергових частин, а саме: головним 

інспектором - черговим, старшим інспектором - черговим з особливих доручень, старшим 

інспектором - черговим чергової частини МВС України, старшим інспектором - черговим, 

інспектором черговим, помічником чергового чергової частини Головного управління боротьби з 

організованою злочинністю МВС України (далі - ГУБОЗ МВС України), помічником начальника 

чергової частини (відділу) - оперативним черговим, старшим інспектором - черговим, 

інспектором - черговим чергової частини ГУМВС, УМВС, інспектором - черговим, помічником 

чергового чергової частини Управління боротьби з організованою злочинністю (далі - УБОЗ), 

помічником начальника чергової частини - оперативним черговим, старшим інспектором - 

черговим, інспектором - черговим, помічником оперативного чергового чергової частини 

районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) 

внутрішніх справ, працівниками інших структурних підрозділів, призначеними підмінними 

черговими в установленому порядку, та оператором телефонної лінії “102” або іншою службовою 

особою. 

Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються 

цілодобово в черговій частині органу внутрішніх справ уповноваженими працівниками чергових 

частин МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, УБОЗ, органів внутрішніх справ 

відразу після їх надходження та вносяться до журналу ЄО та інтегрованої інформаційно-

пошукової системи органів внутрішніх справ, до якої також відразу вносяться усі відомості з 

журналу ЄО. 

У черговій частині МВС України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних 

підрозділах боротьби з організованою злочинністю та органах внутрішніх справ ведеться журнал 

ЄО, який забороняється виносити з чергової частини. Форма цього документу та правила його 

ведення наведені у додатку 2 до Інструкції. 

До журналу ЄО вносяться дані уповноваженими працівниками чергових частин МВС 

України, ГУБОЗ МВС України, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів по боротьбі з 

організованою злочинністю та органів внутрішніх справ. Записи за кожною інформацією повинні 

містити стислі і вичерпні дані про те, коли надійшла заява чи повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, хто, коли і в якій формі повідомив про вчинене 

кримінальне правопорушення та іншу подію, що і коли трапилось, час та дату реєстрації, які 

заходи вжиті за заявою чи повідомленням про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події, ким та кому доручено розгляд заяви чи повідомлення про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події, час та дату отримання заяви чи повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події для внесення відповідних даних до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

Оперативний черговий, отримавши заяву чи повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення та іншу подію від слідчого або іншої службової особи, зобов’язаний діяти 

відповідно до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх 
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справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, 

затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 квітня 2009 року № 181, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за               № 786/16802, 

відразу зареєструвати її в журналі єдиного обліку (далі – журнал ЄО) та направити на місце події 

слідчо-оперативну групу чи оперативну групу. 

Відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події єдиний облік – це цілісна система реєстрації органами та підрозділами внутрішніх справ 

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 

Інформацію, яка надійшла до чергової частини органу внутрішніх справ про вчинене 

кримінальне правопорушення та іншу подію на території обслуговування іншого органу 

внутрішніх справ, оперативний черговий відразу реєструє в журналі ЄО та невідкладно інформує 

про це той орган, на території оперативного обслуговування якого мала місце така подія. 

Заяви або повідомлення фізичних або юридичних осіб про вчинення кримінального 

правопорушення та іншої події можуть бути усними або письмовими. Усні заяви про вчинення 

кримінального правопорушення заносяться до протоколу прийняття заяви про вчинене 

кримінальне правопорушення або таке, що готується, форма якого наведена у додатку 3 до 

Інструкції, який підписують заявник та посадова особа, яка прийняла заяву. 

Про наявність письмових заяв про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що 

надійшли до чергової частини органу внутрішніх справ, а також повідомлень, які надійшли усно, 

у яких наявні відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, після 

реєстрації в журналі ЄО оперативний черговий доповідає начальникові слідчого підрозділу для 

внесення слідчими відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

інформує начальника органу внутрішніх справ. 

Матеріали з ознаками вчинення кримінального правопорушення заборонено передавати 

без реєстрації в журналі ЄО та Єдиному реєстрі досудового розслідування до іншого органу 

внутрішніх справ. 

Заяви і повідомлення, що надійшли до чергової частини органу внутрішніх справ, у яких 

відсутні відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, після 

реєстрації в журналі ЄО доповідаються оперативним черговим начальникові органу внутрішніх 

справ або особі, яка виконує його обов’язки, для розгляду та прийняття рішення згідно із Законом 

України «Про звернення громадян» або Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Про результати розгляду зареєстрованих у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події заяв та повідомлень, у яких відсутні відомості, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, виконавцем негайно 

здійснюється відмітка на підставі письмового повідомлення номера справи, у якій зберігається 

заява чи повідомлення, або номер протоколу про адміністративне правопорушення, а також 

номер в журналі ЄО органу внутрішніх справ, який поінформований про вчинення на території 

його обслуговування кримінального правопорушення чи події (п. 4.4 Пояснень щодо ведення 

журналу ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які 

містяться у додатку 2 до Інструкції разом із єдиною для всіх органів внутрішніх справ України 

формою журналу ЄО). 

Повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, отримані оператором 

телефонної лінії «102», вносяться до окремого робочого зошита, в якому зазначаються відомості 

про дату та час надходження повідомлення, хто повідомив (П.І.Б., місце 

проживання/місцезнаходження, телефон), короткий зміст заяви. Уся отримана інформація про 

кримінальні правопорушення та інші події після її внесення до робочого зошита відразу 

передається до відповідних районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних 

управлінь (відділів) органів внутрішніх справ для реагування, про що робиться відмітка у 

робочому зошиті (кому передано повідомлення, номер реєстрації в журналі ЄО органу 

внутрішніх справ) (п. 2.1 Інструкції). 

Анонімні листи, що містять відомості про вчинені кримінальні правопорушення, 

реєструються лише в підрозділах документального забезпечення і передаються за резолюцією 

керівника органу внутрішніх справ до структурних підрозділів для використання при розкритті 

злочинів (п. 3.10 Інструкції). 
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У разі виявлення начальником органу внутрішніх справ, що заява чи повідомлення містять 

відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, він за своєю резолюцією 

(не пізніше однієї доби з часу реєстрації заяви в ЄО) повертає її до чергової частини для негайної 

передачі начальнику слідчого підрозділу. 

Якщо письмова заява або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення 

надійшли до органу внутрішніх справ при особистому зверненні заявника, то водночас з його 

реєстрацією в журналі ЄО в черговій частині органу внутрішніх справ оперативний черговий 

оформляє талон-повідомлення, форма якого наведена у додатку 4 до Інструкції, і видає його 

заявнику. 

Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли 

до органу внутрішніх справ поштою, телеграфом, факсимільним зв’язком або іншим видом 

зв’язку, реєструються в підрозділах документального забезпечення, доповідаються начальникові 

органу внутрішніх справ або особі, яка виконує його обов’язки, які надають письмові резолюції 

щодо подальшого розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події з ознаками кримінальних правопорушень у порядку, передбаченому пунктом 3.5 розділу ІІІ 

Інструкції. 

Датою подання заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 

до органів внутрішніх справ вважається дата реєстрації такої заяви чи повідомлення в журналі 

ЄО органу внутрішніх справ. 

Приховуваними від єдиного обліку вважаються заяви і повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, які були відомі працівнику органу внутрішніх справ, 

та відомості про них, які на час виявлення не внесені до журналу ЄО та не отримали відповідного 

реєстраційного номера. 

 

2. Методика проведення періодичних перевірок додержання вимог закону органами 

внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

Відповідно до п. 2.1 наказу Генерального прокурора України від 19.12.2012 № 4 гн «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», перевірки виконання вимог 

закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового розслідування заяв 

і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення щодо них відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань необхідно проводити не рідше одного разу на місяць. За 

необхідності витребовувати дані з органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, державних органів контролю, лікувальних закладів, експертних установ тощо. 

 

Практикою прокурорського нагляду визначаються такі способи приховування кримінальних 

правопорушень від обліку:  

 нереєстрація інформації про кримінальні правопорушення з різних мотивів у журналі 

ЄО, з подальшим невнесенням відомостей до ЄРДР; 

 реєстрація інформації у журналі ЄО не в повному обсязі та невнесення відомостей до 

ЄРДР щодо всіх кримінальних правопорушень; 

 відмова заявнику у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;  

 незаконна передача матеріалів з ознаками вчинення кримінального правопорушення до 

іншого органу внутрішніх справ без відповідної реєстрації в ЄРДР; 

 приєднання заяв і повідомлень до матеріалів кримінальних проваджень за іншими 

фактами (у тому числі шляхом внесення змін до форми №1 у ЄРДР (зміна фабули, завданих 

збитків тощо); 

 приховування злочину шляхом складання адміністративного протоколу і таким чином 

заниження суспільної небезпеки діяння; 

 завідомо неправильна попередня кваліфікація кримінальних правопорушень. 

При проведенні перевірки прокурор передусім має встановити, чи всі повідомлення про 

кримінальні правопорушення, що надійшли до ОВС, зареєстровані в журналі ЄО. З цією метою 

до початку перевірки необхідно завчасно (періодично) направляти запити в окремі підприємства, 
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установи, організації про надіслані ними до ОВС заяви і повідомлення про кримінальні 

правопорушення: 

 у лікувальних установах – про травми кримінального характеру; 

 в експертних судово-медичних установах проводити взаємозвірки за фактами смерті 

громадян (потрібно пам’ятати, що в обласних підрозділах цих установ формуються та 

зберігаються копії актів про судово-медичне дослідження причин смерті громадян, а також 

двічі на рік формується відповідний звіт. Ці дані дають змогу оперативно провести відповідні 

перевірки); 

 в органах страхування – про виплати страхових сум і відшкодувань у зв'язку з 

травмами, нещасними випадками, розкраданнями майна та пожежами; 

 у військкоматах і підрозділах Державної міграційної служби України – про видачу 

документів замість викрадених разом із грошима й іншими цінностями; 

 на підприємствах, в установах, організаціях – про факти розкрадання майна; 

 у судах – про оскарження бездіяльності органів внутрішніх справ щодо невнесення 

відомостей про кримінальні правопорушення; 

 ознайомитися з матеріалами комісій міськрайонних органів МВС України з контролю 

за станом прийняття та реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події; 

 у прикордонних органах та митницях – про факти виявлених кримінальних 

правопорушень.  

Перелік установ, до яких необхідно надсилати запити, не є вичерпним і може бути 

розширений з урахуванням особливостей регіону, у якому проводиться перевірка. 

У зазначених організаціях запитуються відомості про те, коли і де мала місце подія; коли, 

ким, кому з працівників ОВС передано повідомлення про кримінальне правопорушення. 

Доцільно також порівняти дані журналу ЄО з даними ВДСО про спрацьовування 

сигналізації та затримання осіб, які вчинили розкрадання; дані органів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій про пожежі, у тому числі з ознаками підпалу; дані ВДАІ про 

викрадення транспортних засобів і ДТП. 

При підготовці до перевірки необхідно вивчити адміністративну практику органу 

внутрішніх справ з метою виявлення кримінально караних крадіжок, хуліганства, незаконного 

зберігання наркотичних засобів тощо. 

Усі виявлені матеріали, що містять інформацію про кримінальні правопорушення і події, 

має бути вивчено на предмет законності прийнятих у них рішень. 

 

У ході щомісячної перевірки необхідно: 

1. Провести звірки кількості зареєстрованих у ЄРДР заяв та повідомлень про кримінальні 

правопорушення із зареєстрованими заявами та повідомленнями, дані про які внесено до 

журналу ЄО заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. 

2. З числа заяв та повідомлень, зареєстрованих у журналі ЄО, дані про які не були внесені 

до ЄРДР, перевірити законність прийняття рішень за результатами їх розгляду (у порядку Закону 

України «Про розгляд звернень громадян», КУпАП, передачі для розгляду за належністю). 

3. Перевірити наявність фактів передачі матеріалів про кримінальні правопорушення до 

іншого органу внутрішніх справ без внесення відомостей щодо вчинення злочину до ЄРДР. 

4. Перевірити своєчасність реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні 

правопорушення в ЄРДР, у разі наявності встановити причини порушення стоків, встановлених 

ч. 1 ст. 214 КПК України, та осіб, з вини яких вони допущені. 

5. Провести звірки з повідомленнями працівників медичних установ про звернення за 

медичною допомогою осіб з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок учинення 

стосовно них кримінальних правопорушень, із зареєстрованими в ЄРДР заявами та 

повідомленнями. 

6. Перевірити додержання слідчим вимог ч. 4 ст. 218 КПК України щодо перевірки 

наявності вже розпочатих досудових розслідувань щодо того самого кримінального 

правопорушення, своєчасність переданих матеріалів та відомостей, повідомлення про це 

прокурора, потерпілого або заявника та внесення відомостей до ЄРДР. 
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7. Перевірити ефективність діяльності комісій з контролю за станом прийняття та 

реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, у зв’язку з чим вивчити акти проведених перевірок, 

звернувши увагу на кількість проведених службових розслідувань з цих питань, дотримання 

вимог щодо направлення висновків службових розслідувань до органів прокуратури. 

З метою вивчення вказаних питань необхідно дані журналу ЄО про реєстрацію інформації 

звірити з отриманими відомостями про кримінальні факти, а також з журналами вхідної 

кореспонденції, справами і книгами обліку скарг громадян, журналами обліку осіб, доставлених в 

ОВС, журналами виїзду слідчо-оперативних груп на місце події, журналами обліку роботи 

експертів НДЕКЦ щодо виїзду на місце події, журналами обліку роботи науково-дослідних 

експертно-криміналістичних центрів при ГУМВС, УМВС України, журналами обліку 

застосування службово-пошукових собак, а також з даними, які отримав прокурор у ході 

підготовки до перевірки у процесі проведення взаємозвірок з лікувальними закладами, бюро 

СМЕ, підприємствами, установами тощо. 

У черговій частині підрозділу внутрішніх справ слід вивчити: 

 журнал ЄО; 

 книгу обліку вхідних телеграм і телефонограм; 

 книгу обліку вихідних телеграм і телефонограм; 

 книгу прийому і здачі чергування; 

 журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених; 

 журнал реєстрації знайдених, вилучених, зданих предметів і речей (транспортних 

засобів, домашніх тварин), приналежність яких не встановлена; 

 щоденне зведення про зареєстровані заяви, повідомлення про злочини; 

 робочий зошит запису повідомлень, отриманих по телефонній лінії «102»; 

 магнітні записи повідомлень. 

У канцелярії ОВС : 

 журнал обліку вхідної кореспонденції; 

 журнал обліку вихідної кореспонденції; 

 наряд добових зведень чергових; 

 журнал обліку виїздів на місце події працівників оперативно-технічної служби; 

 журнал обліку застосування службово-пошукових собак;  

 книги обліку скарг громадян; 

 повідомлення ВДАІ про факти викрадення транспорту; 

 повідомлення підрозділів позавідомчої охорони; 

 книгу обліку адміністративних матеріалів, направлених до суду. 

В інших підрозділах ОВС: 

 журнал обліку виїздів працівників експертно-криміналістичних підрозділів та 

інспекторів-кінологів з пошуковими собаками на місце події;  

 матеріали позавідомчої охорони про запобігання злочинам і затримання осіб за 

підозрою у їх вчиненні; 

 облікові документи громадських пунктів охорони порядку; 

 матеріали підрозділів дорожньо-патрульної служби ДАІ про дорожньо-

транспортні пригоди; 

 звернення, які за результатами розгляду списані до справи. 

При проведенні перевірки прокурор у першу чергу встановлює, чи дотримано строки 

розгляду повідомлень про кримінальні правопорушення, у зв’язку з чим необхідно порівнювати 

дані в журналі ЄО з відповідними щодобовими зведеннями, які автоматично генеруються ЄРДР. 

Також важливим засобом встановлення цих порушень є вивчення матеріалів, які не 

внесені до ЄРДР та які розглянуті в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення 

громадян» або КУпАП. 

З метою ухилення від реєстрації певного кримінального правопорушення у звітному 

періоді працівники органів внутрішніх справ вдаються до розгляду заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення в порядку Закону України «Про звернення громадян», а вже в ході 
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проведення такої перевірки через певний проміжок часу (2-3 тижні) складають відповідні 

рапорти, які реєструють у журналі ЄО, після чого дані вносяться до ЄРДР. 

У зв’язку з цим необхідно вивчати питання внесення до ЄРДР відомостей про кримінальні 

правопорушення за рапортами працівників ОВС. 

У разі виявлення незареєстрованої інформації про кримінальні правопорушення доцільно 

(одночасно з проведенням прокурорської перевірки та підготовкою актів прокурорського 

реагування) доручити начальнику ОВС проведення перевірки повноти та достовірності обліку 

інформації про злочини і події. Таке письмове доручення прокурор вносить на підставі ч.3 ст.30 

Закону України „Про прокуратуру”. 

Результати перевірки оформляються довідкою, зразок якої додано до методичних 

рекомендацій. 

 

3. Здійснення поточного прокурорського нагляду за додержанням законів органами 

внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

Згідно з ч. 2 ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» прокурорський нагляд має сприяти 

розкриттю кримінальних правопорушень, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав 

підприємств, установ, організацій від злочинних та кримінально протиправних посягань, 

виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне 

правопорушення, здійсненню заходів щодо запобігання кримінальним правопорушенням, 

усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню. 

Відповідно до п. 2 наказу Генерального прокурора України від 19.12.2012 № 4 гн «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», керівники прокуратур усіх 

рівнів і галузевих підрозділів апаратів, прокурори – процесуальні керівники досудового 

розслідування повинні забезпечити виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді 

та вирішенні в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, своєчасне внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

Прокурор відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про прокуратуру» здійснює нагляд за 

додержанням законів при проведенні досудового розслідування (дізнання та досудового слідства) 

у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Повноваження прокурора при 

здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва визначаються ст. 36 Кримінального 

процесуального кодексу України. 

Указані положення нормативних актів вимагають від прокурорів здійснювати поточний 

нагляд (тобто нагляд процесуальними керівниками за додержанням законів у конкретних 

кримінальних провадженнях) за додержанням слідчими підрозділами органів внутрішніх справ 

передбаченого законом порядку початку досудового розслідування, повнотою внесених до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, 

правильністю правової кваліфікації кримінального правопорушення, додержанням строків 

внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Суб’єктами поточного нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при 

прийманні, реєстрації та внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення є прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво в 

конкретному кримінальному провадженні. 

Кримінальний процесуальний кодекс України певним чином корегує реалізацію 

зазначеної вище конституційної функції прокурора щодо нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, 

зміщуючи акцент із суто наглядової діяльності прокурора на безпосереднє керівництво 

процесуальною діяльністю органу досудового розслідування. 

Аналізуючи положення ч. 2 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України до 

повноважень процесуальних керівників щодо перевірки дотримання вимог законів на стадії 

початку досудового розслідування можна віднести такі: 

- починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених Кримінальним 

процесуальним кодексом України; 
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- мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються 

досудового розслідування; 

- доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування; 

- давати вказівки слідчому про проведення слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних дій, брати участь у них, а за необхідності - особисто проводити слідчі (розшукові) 

та процесуальні дії; 

- скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих; 

- приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним 

кодексом України, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження 

строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом. 

Здійснюючи свої повноваження, процесуальний керівник має пересвідчитись, чи не 

проводиться досудове розслідування за заявами та повідомленнями про кримінальні 

правопорушення без внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Також підлягає перевірці повнота реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 

відомостей про кримінальні правопорушення, які зазначено у відповідній заяві чи повідомленні. 

Так, процесуальний керівник має уважно вивчити заяву чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення, матеріали проведених першочергових слідчих дій, показання заявника чи 

потерпілого та з’ясувати, про вчинення скількох кримінальних правопорушень об’єктивно 

зазначається в цих документах. 

Так, якщо в одній заяві (повідомленні) зазначено про вчинення кількох кримінальних 

правопорушень, реєстрації підлягає кожне з них окремо з присвоєнням номера провадження. При 

цьому звертається увага на строки виконання вказаних дій. 

Крім того, процесуальний керівник має перевіряти повноту реєстрації слідчим відомостей 

про кримінальні правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під час здійснення 

розслідування в певному кримінальному провадженні. 

Наприклад, у ході досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом 

таємного викрадення грошових коштів з банківського рахунку можуть встановлюватись дані про 

те, що це кримінальне правопорушення вчинено шляхом несанкціонованого втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 

мереж чи мереж електрозв'язку. 

Таким чином, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не лише 

кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 КК України (крадіжка), але й кримінальне 

правопорушення, передбачене ст. 361 КК України. 

У такому випадку слідчий, встановивши об’єктивні дані про вчинення кримінального 

правопорушення, раніше не зареєстрованого, яке тісно пов’язане з раніше зареєстрованим, має 

виконати вимоги ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України. 

Зокрема слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після самостійного виявлення ним з 

будь - якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та розпочати розслідування. 

У разі виявлення порушень зазначених вимог процесуальний керівник у межах 

повноважень з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України вносить 

відповідні відомості про ще не зареєстровані кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та доручає органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування або дає вказівку слідчому про вчинення відповідних дій. 

Процесуальний керівник також має з’ясувати, чи перевіряв слідчий на початку 

розслідування відповідно до вимог ч. 4 ст. 218 Кримінального процесуального кодексу України 

наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того самого кримінального 

правопорушення. 

Також необхідно перевіряти підслідність кримінальних правопорушень, у яких слідчий 

здійснює досудове розслідування, за наявності підстав, визначати підслідність. 

Здійснюючи процесуальне керівництво, прокурор на початковому етапі досудового 

розслідування обов’язково перевіряє законність та обґрунтованість внесення слідчим відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявність підстав для початку досудового 

розслідування, своєчасність та повноту проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій. 
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Встановивши, що відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

безпідставно, процесуальний керівник, використовуючи свої повноваження постановою закриває 

кримінальне провадження та вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

На безпідставність внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про 

кримінальне правопорушення вказує відсутність достатніх даних, які можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення. 

Крім того, у ході здійснення поточного нагляду звертається увага на об’єктивність 

облікованої в Єдиному реєстрі досудових розслідувань інформації про кримінальне 

правопорушення в частині правильності правової кваліфікації (частина, стаття, КК України 1960 

року або КК України 2001 року) кримінального правопорушення. 

Так, необхідно встановлювати, чи недопущено кваліфікацію більш тяжкого кримінального 

правопорушення як менш тяжкого і навпаки (наприклад, кваліфікація грабежу чи розбою як 

крадіжки), неправильного зазначення кваліфікуючих ознак (частин статті КК України) одного 

кримінального правопорушення (наприклад, кваліфікації крадіжки, поєднаної з проникненням у 

житло, інше приміщення чи сховище як некваліфікованої крадіжки тощо). 

Як свідчить практика наглядової діяльності, а також результати вивчення Генеральною 

прокуратурою України кримінальних проваджень, процесуальні керівники ще неповною мірою 

забезпечили дієвий нагляд на цьому напрямі, а факти неправильної кваліфікації кримінальних 

правопорушень залишаються поза їх увагою. 

Наприклад, за результатами вивчення кримінальних проваджень виявлялися випадки 

безпідставного визначення попередньої кваліфікації правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України, 

в той час коли відповідно до заяви потерпілого встановлено, що в особи відкрито із 

застосуванням насильства заволоділи майном. Як наслідок, неправильна кваліфікація 

кримінальних правопорушень призводить до неможливості проведення у провадженні негласних 

слідчих (розшукових) дій у зв’язку з незначною тяжкістю злочину. 

Тому процесуальний керівник у разі встановлення неправильної кваліфікації 

кримінального правопорушення під час внесення слідчим відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, відповідно до вимог пункту 8.1 розділу ІІ Положення про порядок 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, має здійснити редагування (зміну) 

зафіксованих у Реєстрі відомостей шляхом внесення оновлених даних до відповідного пункту 

електронного контуру картки. 

 Редагування проводиться в разі необхідності внесення змін до обліку кримінальних 

правопорушень (щодо перекваліфікації діянь з менш тяжких на більш тяжкі кримінальні 

правопорушення або з більш тяжких на менш тяжкі (ст. 12 КК України), потерпілих осіб та в 

інших випадках. 

Про виявлені під час здійснення поточного нагляду порушення вимог закону та вжиті 

заходи процесуальний керівник має невідкладно, але не пізніше наступного дня, довідкою 

повідомляти керівника відповідного органу прокуратури та надавати її копію працівнику 

прокуратури, який здійснює періодичні перевірки додержання вимог закону органами внутрішніх 

справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв 

і повідомлень про кримінальні правопорушення. 

Отримані відомості використовуються при підготовці узагальнюючих документів 

прокурорського реагування з указаних питань. 

4. Реагування прокурора на виявлені порушення органами внутрішніх справ закону 

під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення 

Кінцевою метою всієї прокурорської діяльності є усунення виявлених порушень закону, 

причин та умов, що їм сприяли, а також попередження можливих порушень у майбутньому. 

Специфіка нагляду за додержанням працівниками органів внутрішніх справ законності під 

час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення зумовлює й особливості заходів прокурорського 

реагування. 

До них належать: 
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1. Самостійне внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, прокурор після самостійного виявлення ним з будь-

якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування. 

У разі внесення прокурором відомостей до ЄРДР він зобов’язаний невідкладно, але не 

пізніше наступного дня, передати наявні матеріали до органу досудового розслідування. 

2. Внесення, відповідно до ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», подання з 

вимогою усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, а також притягнення 

осіб до передбаченої законом відповідальності. 

3. Покладення на начальників відповідних підрозділів обов’язку, відповідно до ст. 30 

Закону України „Про прокуратуру”, провести службову перевірку. 

4. При систематичності порушень питання дотримання органами внутрішніх справ 

вимог закону під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення можуть бути предметом 

розгляду оперативних та міжвідомчих нарад. 

5. Організація занять з вивчення працівниками органу внутрішніх справ чинного 

законодавства, відомчих наказів з конкретних питань їхньої діяльності. 

6. Направлення відповідних інформацій до місцевих органів влади та 

самоврядування. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

удосконалення діяльності прокуратури», який набрав чинності 01.12.2012, уніфіковано 

документи прокурорського реагування, статтею 23 Закону України «Про прокуратуру» 

регламентовано вимоги до подання як акта прокурорського реагування та строки його розгляду. 

У разі виявлення порушень на зазначеному напрямі роботи в документах прокурорського 

реагування прокурор зобов’язаний керуватися вимогами закону і посилатися на порушення саме 

вимог відповідних статей закону. Недодержання вимог відомчих актів слід розглядати як умову, 

що сприяє порушенням закону. 

Також необхідно контролювати, чи своєчасно розглянуто подання, яких конкретних 

заходів вжито для усунення порушень закону. Не допускати надходження формальних відповідей 

на документи реагування. В обов’язковому порядку витребовувати з відповіддю на внесений 

документ реагування копії наказів про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності в 

разі посилання на це у відповіді. Доцільно практикувати вибіркові перевірки наявності обліку 

цих наказів та надходження їх до відповідних кадрових підрозділів. Головне в роботі на цьому 

напрямі – забезпечення реального виконання вимог прокурора та усунення виявлених порушень 

закону.  

Згідно з п. 3.1 наказу МВС України від 19.11.2012 № 1050 «Про затвердження Інструкції 

про порядок ведення єдиного обліку…» кожен факт неприйняття, нереєстрації в журналі ЄО заяв 

і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події розцінювати як порушення 

законності. 

Відповідно до п. 4.2.3 вищевказаної Інструкції начальник органу внутрішніх справ 

зобов’язаний щокварталу організовувати проведення звірок обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які зареєстровані в журналі ЄО, про що 

складається акт внутрішньої звірки стану ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, форма якого наведена у додатку 6 до Інструкції. 

У разі наявності в діях працівників ОВС ознак кримінального правопорушення при 

невиконанні вимог щодо приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення слід керуватися вимогами ч. 1 

ст. 214 КПК України. 

Застосування прокурорами всіх зазначених форм реагування на виявлені порушення 

закону не є самоціллю, а має на меті вжиття відповідним керівництвом підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України заходів щодо реального усунення порушень закону та недопущення їх 

у майбутньому. 
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Додаток 1 

 

ДОВІДКА 

про результати перевірки додержання вимог законодавства під час приймання, реєстрації, 

розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності 

внесення щодо них відомостей  

до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР)  

у ______________(назва органу або підрозділу органу внутрішніх справ)  

за _____________ (місяць) _______ року 

 

1. Дата проведення перевірки, ким проведено (керівники прокуратури, галузевих 

підрозділів апаратів прокуратур, прокурори - процесуальні керівники, які пункти і ким 

конкретно перевірено). 

2. Зазначити правоохоронні органи (у т.ч. інші підрозділи органів внутрішніх справ), органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, державні органи контролю, 

лікувальні заклади, експертні установи тощо, у яких прокуратурою витребувані відомості 

про надіслані до органу внутрішніх справ, що перевіряється, заяви або повідомлення про 

кримінальні правопорушення (окремо вказати  кількість заяв та повідомлень, що 

надійшли від кожного органу, установи, підприємства). 

3. Кількість незареєстрованих у ЄРДР заяв і повідомлень про злочини, встановлена за 

результатами опрацювання відомостей, одержаних від зазначених у пункті 2 органів та 

з відповідних справ, журналів і книг обліку органу, що перевіряється. Навести всі ці 

приклади, заходи реагування, кількість кримінальних проваджень, відомості щодо яких 

внесено до ЄРДР (протягом року, у якому здійснюється перевірка), за результатами 

перевірок додержання вимог законодавства під час приймання, реєстрації, розгляду та 

вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення 

щодо них відомостей до ЄРДР та результати їх досудового розслідування.  

4. Вказати кількість заяв про кримінальні правопорушення, які надійшли до органу 

(підрозділу) внутрішніх справ, що перевіряється, та після реєстрації в журналі ЄО заяв та 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, передбаченому 

Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що 

затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України від 19.11.2012 №1050, 

спрямованих начальнику слідчого підрозділу. 

5. Зазначити кількість заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зареєстрованих 

у журналі ЄО заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 

органом, що перевіряється, за наслідками розгляду яких керівником слідчого 

підрозділу або слідчим не встановлено обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення (з відповідним обґрунтуванням), у зв'язку з чим їх 

розглянуто згідно із Законом України «Про звернення громадян», Кодексом України про 

адміністративні правопорушення або в іншому порядку. Надати оцінку законності таких 

дій. 

6. Кількість заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, відомості за 

якими після їх реєстрації в журналі ЄО заяв та повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події на час завершення перевірки не внесено до ЄРДР. 
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Зазначити всі ці заяви, вказавши час їх реєстрації. 

7. Кількість внесених до ЄРДР даних про кримінальні правопорушення після їх реєстрації в 

журналі ЄО органу внутрішніх справ, що перевіряється, у строк: 

 - до 1 доби; 

- від 1 до 3 діб; 

- понад 3 доби. 

У кожному випадку несвоєчасного внесення до ЄРДР даних про кримінальні 

правопорушення вказати причини (тривале проходження поштової кореспонденції до 

виконавця, зволікання з внесенням даних до ЄРДР виконавцем тощо). Перерахувати всі 

факти порушень строків внесення відомостей до ЄРДР (окремо від 1 до 3 діб, понад 3 

доби), дати оцінку законності таких дій. 

8.   З розбивкою за статтями КК України навести кількісні дані зареєстрованих кримінальних 

проваджень за період, що перевіряється. 

9. Загальна кількість заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення, відомості 

за якими внесені до ЄРДР протягом періоду, що перевіряється, розслідування яких 

не належить до компетенції органу внутрішніх справ, який їх вніс, та які 

розслідуються зазначеним органом відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України. Указати 

всі такі випадки, стисло навівши фабулу та статтю КК України, за якою розпочато 

кримінальне провадження, а також причини, з яких прокурор не визначає іншу 

підслідність. 

10. Додержання слідчим вимог ч. 4 ст. 218 КПК України про перевірку наявності вже 

розпочатих досудових розслідувань щодо того самого кримінального правопорушення, 

своєчасність передання матеріалів і відомостей, повідомлення про це прокурора, 

потерпілого або заявника та внесення відомостей до ЄРДР. У разі порушень зазначити 

причини. 

11. Кількість матеріалів оперативно-розшукової діяльності, використаних як приводи та 

підстави для початку досудового розслідування відповідно до ст. 10 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність». Чи додержано слідчим вимоги ч. 1 ст. 214 

КПК України щодо обов'язку невідкладного, але не пізніше 24 годин після подання 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, внесення відповідних 

відомостей до ЄРДР. Навести всі приклади зволікання з початком досудового 

розслідування за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, їх повернення 

оперативним підрозділам без виконання вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, вказавши 

подальший рух повернутих матеріалів. 

12. Кількість відомостей про вчинені кримінальні правопорушення, внесених до ЄРДР 

відповідно до рапортів підрозділів органів внутрішніх справ (за період, що перевіряється, 

та з початку року всього та окремо за кожним підрозділом). Обґрунтованість кожного з 

рапортів (за період, що перевіряється) та наявність у матеріалах перевірки, доданих до 

рапорту, достатніх обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення. Кількість рапортів (у т.ч. за кожним підрозділом окремо), за якими 

внесено відомості до ЄРДР, за відсутності в них достатніх обставин, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення. Подальший рух таких проваджень, оцінка 

законності внесення до ЄРДР відомостей, заходи реагування.   

13. Кількість відомостей про вчинені кримінальні правопорушення, внесених до ЄРДР 

відповідно до рішень слідчих суддів про зобов’язання вчинити зазначені дії (окремо за 

період, що перевіряється, та з початку року). Описати кожен випадок за період, що 

перевіряється (дата надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, 

прийняте рішення органом внутрішніх справ, причини невнесення даних до ЄРДР, 

причини порушень та заходи реагування), долучити копію ухвали суду. 
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Прокурорам Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя 
 

Додаток: копії внесених документів прокурорського реагування (за період, що 

перевіряється). 

 

Керівник прокуратури 

(галузевого підрозділу апарату прокуратури) 

 

З довідкою ознайомлений: 

Керівник органу або підрозділу правоохоронного органу 

 

Додаток 2 

 
Прокуратура  України 

ГЕНЕРАЛЬНА  ПРОКУРАТУРА  УКРАЇНИ 

 

01011, м. Київ-11, вул. Різницька, 13/15                                                                                                  

факс (044) 280-26-03 

 

21.01.2013 №04/4/1-16 вих -34 окв -13 

 

 

 

ЛИСТ-ОРІЄНТУВАННЯ  

про удосконалення нагляду за додержанням законів 

органами досудового розслідування при прийманні, 

реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення 

 

Відповідно до вимог пункту 2 наказу Генерального прокурора України №4гн від19.12.2012 

керівників прокуратур усіх рівнів і галузевих підрозділів апаратів зобов’язано забезпечити  

проведення не рідше одного разу на місяць перевірок виконання вимог закону при прийманні, 

реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 

своєчасності внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

За їх наслідками пропонується складати довідки про результатиперевірки виконання 

вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення. 

З метою забезпечення єдиного підходу до відображення результатів перевірок 

Генеральною прокуратурою України розроблено зразки таких довідок з урахуванням 

специфіки кожного органу досудового розслідування. 

При здійсненні нагляду вимагаю надавати принципову оцінку кожному факту 

порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України при прийманні, реєстрації 

розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, передусім фактам 

нереєстрації таких заяв і повідомлень, які передавались від одного правоохоронного органу до 

іншого.  

 

 Додаток: зразки довідок на __ арк. 

 

Заступник  
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Генерального прокурора України   

державний радник юстиції 1 класу                                       А.Г. Пришко 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

Начальнику (Г)УМВС 

України в 

_______________________ 

області  

генерал-майору міліції 

Іванову І.І. 
 

 

ПОДАННЯ 

про усунення порушень вимог кримінального 

процесуального законодавства в діяльності 

Іванівського РВ (Г)УМВС України в 

______________ області, під час приймання, 

реєстрації, розгляду та вирішення заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення 

Прокуратурою Іванівського району проведено перевірку додержання вимог кримінального 

процесуального законодавства України в діяльності Іванівського РВ (Г)УМВС України в області 

під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (далі ЄРДР). 

За результатами перевірки в діях керівництва та працівників Іванівського РВ (Г)УМВС 

України в області виявлені системні грубі порушення вимог КПК України та Інструкції про 

порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС 

України № 1050 від 19.11.2012 (далі Інструкція). 

Так, у порушення вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, пунктів 3.5 та 3.7 Інструкції начальник 

Іванівського РВ Таран П.Р., отримавши зареєстровану 17.07.2013 за № 345 у книзі вхідної 

кореспонденції райвідділу заяву директора ВАТ «Консоль» С. про крадіжку двох електродвигунів 

загальною вартістю             7 тис. грн., її для реєстрації в журналі єдиного обліку заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі ЖЄО) та подальшого 

внесення відомостей щодо вчиненого злочину до ЄРДР не передав, чим фактично укрив від обліку 

злочин. 

Аналогічним чином начальником Іванівського РВ Тараном П.Р. укрито від обліку заяву 

директора ПП «Трейд» А. про самовільне зайняття земельної ділянки службовими особами ТОВ 

«Акцент», яка зареєстрована у книзі вхідної кореспонденції 20.07.2013 за № 378. 

Крім того, усупереч вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, п. 3.5 Інструкції оперативний черговий 

Іванівського РВ Пилипенко С.К. заяву К. від 14.07.2013 про спробу підпалу його автомобіля 

начальнику слідчого відділу не доповів, а передав її начальнику райвідділу міліції Тарану П.Р. У 

подальшому Таран П.Р. у порушення абз. 3 п. 3.5 Інструкції розгляд заяви про злочин доручив 

оперуповноваженому ВКР Іванівського РВ Тимчуку А.П. У свою чергу           Тимчук А.П., 

незважаючи на наявність у заяві відомостей, які свідчать про вчинення кримінального 

правопорушення, у порушення п.п. 3.11.2, 3.14 Інструкції рапорт щодо виявлення ним обставин, 



46 

 

 

 

що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, не склав, а безпідставно 

розглянув заяву у порядку Закону України «Про звернення громадян». 

Аналогічні порушення допущено начальником Іванівського РВ      Тараном П.Р., 

оперативними черговими райвідділу Карпенком О.А. та     Обухом С.С., оперуповноваженими 

ВКР Антиповим А.Р., Короленком П.Р., дільничними інспекторами міліції Громовим А.І. і 

Коноваленком К.В. при вирішенні заяв П. про шахрайське заволодіння його майном (ЖЄО № 

2314 від 15.07.2013), С. (про здійснення незаконного грального бізнесу за адресою      вул. Леніна, 

3 ЖЄО № 2415 від 18.07.2013), керівника філії ПАТ «Ощадбанк» Г. про пошкодження невідомими 

особами внутрішньої частини банкомату      (ЖЄО № 448 від 19.07.2013), А. про злісне ухилення її 

колишнім чоловіком від сплати аліментів на утримання 2 неповнолітніх дітей (ЖЄО № 3001 від 

20.07.2013). 

Лише під час перевірки прокуратурою Іванівського району внесено відомості щодо 

вчинення зазначених злочинів до ЄРДР та розпочато досудове розслідування. 

Також перевіркою виявлені факти порушення передбаченого ч. 1 ст. 214 КПК України 

строку внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Зокрема 

слідчим Іванівського РВ Назаренком І.А. без поважних причин відомості про отриману ним 

23.07.2013 заяву Т. про відкрите заволодіння його майном (ЖЄО № 3021 від 22.07.2013) вніс до 

ЄРДР лише 26.07.2013. 

Аналогічні порушення допущено слідчими СВ Іванівського РВ Кононенком Т.І. у 

кримінальних провадженнях №№ 1, 2, 3, Пилипчуком С.Т. у кримінальних провадженнях №№ 3, 

4, а також Гончаренком К.С. у кримінальному провадженні № 5. 

Крім того, установлено, що всупереч вимог ч. 2 ст. 218 КПК України та   п. 2.3 Інструкції 

слідчий Іванівського РВ Попов С.П., якому начальником СВ доручено внести до ЄРДР відомості 

про вчинення кримінального правопорушення за заявою Б. про крадіжку мобільного телефону на 

території Борівського району (ЖЄО № 2964 від 22.07.2013), зазначені відомості до ЄРДР не вніс 

та 24.07.2013 направив зазначену заяву до Борівського РВ (Г)УМВС України в області. 

Аналогічні порушення допущено слідчими Іванівського РВ Котовим С.А. та Кириленком 

А.П. під час розгляду заяв Р. про спричинення йому тілесних ушкоджень (ЖЄО № 2983 від 

22.07.2013) та О. про зґвалтування (ЖЄО № 2967 від 20.07.2013). 

Причинами вищезазначених порушень є низький рівень знань працівниками Іванівського 

РВ кримінального процесуального законодавства України та відомчих нормативних актів, 

неналежне виконання своїх службових обов’язків вищенаведеними працівниками Іванівського РВ, 

а також відсутність відомчого контролю з боку начальника Іванівського РВ Тарана П.Р. та 

відповідних працівників підрозділів (Г)УМВС України в області. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», - 

 

В И М А Г А Ю: 

1. Вжити дієвих заходів щодо усунення наведених порушень кримінального 

процесуального законодавства, причин та умов, що їм сприяли, а також забезпечити недопущення 

їх у подальшій роботі. 

2. Притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника Іванівського РВ (Г)УМВС 

України в області Тарана П.Р., працівників цього райвідділу міліції: оперативних чергових 

Пилипенка С.К., Карпенка О.А., оперуповноважених ВКР Антипова А.Р., Короленка П.Р., 

дільничних інспекторів Громова А.І. і Коноваленка К.В., слідчих Назаренка І.А.,   Кононенка Т.І., 

Пилипчука С.Т., Гончаренка К.С., Попова С.П., Котова С.А. і Кириленка А.П., які допустили 

порушення закону. 

3. Про результати розгляду подання та вжиті заходи поінформуйте прокуратуру 

Іванівського району в 20-денний строк, долучивши до інформації копії наказів про притягнення 

винних осіб до дисциплінарної відповідальності. 
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Прокурор Іванівського району  

радник юстиції                                                                                                                     Т. Карлов 

 

 

 

 

 
 

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

 

УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ 

ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

з питань організації перевірок достовірності обліку в  

Єдиному реєстрі досудових розслідувань даних про кримінальні правопорушення та 

осіб, які їх вчинили 

 

 

 

Методичні рекомендації підготовлено: 

 

 

Юхимець В.І. – заступник начальника управління – начальник відділу організації та 

ведення Єдиного реєстру; 

Колодій Л.І. – заступник начальника відділу організації та ведення Єдиного реєстру; 

Науменко О.П. – старший прокурор відділу організації та ведення Єдиного реєстру; 

Новицька В.О. – старший прокурор відділу організації та ведення Єдиного реєстру; 

Сидоров М.Д. – старший прокурор відділу організації та ведення Єдиного реєстру; 

Стуконог О.І. – старший прокурор відділу організації та ведення Єдиного реєстру; 

Забродський І.В. – старший прокурор відділу організації та ведення Єдиного реєстру; 

Жилка В.П. – старший прокурор відділу організації та ведення Єдиного реєстру; 

Скрипниченко С.М. – доцент кафедри нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять досудове розслідування Національної академії прокуратури України 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною радою 
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Вступ 

Генеральним прокурором України В. Пшонкою пріоритетним напрямом діяльності 

органів прокуратури України визначено ефективну реалізацію положень нового кримінального 

процесуального законодавства. 

Однією з важливих новел Кримінального процесуального кодексу України є створення 

Генеральною прокуратурою України Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – Реєстр, 

ЄРДР). 

Виконання цієї вимоги зумовило необхідність прийняття низки нормативно-розпорядчих 

документів. 

Зокрема, з метою визначення основних засад ведення Реєстру розроблено Положення 

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, яке затверджено наказом 

Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року №69 за погодженням з Міністерством 

внутрішніх справ України, Службою безпеки України,  Державною податковою службою 

України. 

Упроваджено Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах 

прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення»,яку 

затверджено наказом Генерального прокурора України від 03 грудня 2012 року№125. 

У новій редакції Генеральним прокурором України підписано наказ від 25 вересня 2012 

року №15гн «Про організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень», відповідно до якого, 

зважаючи на важливість поставленого перед прокуратурою завдання, обов’язок щодо 

забезпечення належної організації роботи щодо ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

покладено на прокурорів усіх рівнів. 

Реалізація вимог кримінального процесуального законодавства та нормативних актів на 

практиці зумовила значні зміни порядку обліку відомостей про кримінальні правопорушення та 

прийняті під час досудового розслідування рішення, а також осіб, які їх вчинили. 

Насамперед з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України та 

початком функціонування Реєстру Генеральна прокуратура України на виконання частини 4 

статті 14 Закону України «Про прокуратуру» забезпечує ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань всіма органами досудового розслідування, виконуючи функцію держателя Реєстру. 

На правах держателя Реєстру забезпечує організаційне, методологічне та програмно-технічне 

забезпечення ведення ЄРДР з функціями адміністратора електронної бази даних. 

Методичні рекомендації розроблені з метою надання теоретичної та практичної допомоги, 

всебічного сприяння правильній організації роботи структурних підрозділів центральних та 

обласних апаратів, прокуратур районного рівня з питань забезпечення достовірності 

відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних 

правопорушень, осіб, що їх вчинили, та прийнятих під час досудового розслідування рішень. 

Їх завдання полягає у підвищенні рівня правової культури працівників прокуратури, 

забезпеченні належного виконання ними вимог кримінального процесуального законодавства під 

час досудового розслідування, у тому числі шляхом вирішення проблемних питань, що 

виникають, а також підвищенні ефективності прокурорського нагляду за додержанням обліково-

реєстраційної дисципліни органами досудового розслідування та своєчасності реагування на 

виявлені порушення. 

 

1. Загальні положення 
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Єдиний реєстр досудових розслідувань – це створена за допомогою автоматизованої 

системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, 

облік, пошук, узагальнення відомостей про кримінальні правопорушення, результати їх 

досудового розслідування, а також осіб, які вчинили правопорушення, та потерпілих.  

Головним завданням є забезпечення єдиного обліку кримінальних правопорушень та 

прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового 

провадження; оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування; аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі. 

Дані інформаційної системи використовуються для формування: 

- витягу з Реєстру відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства 

України; 

- довідки про стан та структуру кримінальних правопорушень (у державі та в розрізі 

регіонів); 

- аналітичних довідників; 

- довідок про відомості, внесені до Реєстру за обраними критеріями; 

- звітності за формами №1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення», №2 «Єдиний 

звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення», №1-ОЗ «Про результати боротьби з 

організованими групами та злочинними організаціями», №5 «Звіт про кримінальні 

правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях». 

Крім того, з використанням окремих функцій інформаційної системи  можливе 

забезпечення контролю та попередження фактів щодо необґрунтованої відмови у реєстрації 

кримінальних правопорушень; своєчасності закінчення досудового розслідування або 

продовження його терміну.  

При внесенні відомостей до ЄРДР та надання інформації з програмного комплексу слід 

керуватися вимогами Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

а також інструкціями користувача ІС «Єдиний реєстр досудових розслідувань». 

Відповідно до пункту 2.1. розділу І Положення до Реєстру вносяться відомості  про: 

1) час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 

5) попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

6) передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем 

проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України);   

7) прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру 

та/або розпочав досудове розслідування;  

8) дату затримання особи; 

9) обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (ст. ст. 178, 200, 202 КПК); 

10) час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про підозру, 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

11) зупинення та відновлення досудового розслідування; 

12) оголошення розшуку підозрюваного; 

13) об’єднання та виділення досудових розслідувань; 

14) продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою; 

15) встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у 

кримінальному провадженні, вартість арештованого майна; 

16) закінчення досудового розслідування. 

До Реєстру вносяться інші відомості передбачені первинними обліковими документами, 

та результати судового провадження (п.2.2. розділу ІІІ Положення). 



51 

 

 

 

Терміни реєстрації даних у ЄРДР регламентовано Кримінальним процесуальним 

кодексом України та Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Так, відомості про: 

- заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення вносяться в ЄРДР у 

термін, визначений ч. 1 ст. 214 КПК України (не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення тощо); 

- дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про 

підозру, зміну раніше повідомленої підозри – невідкладно; 

- передачу матеріалів та відомостей (ч.5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216,  ч. 4            ст. 218 

КПК України), зупинення та відновлення досудового розслідування             (ч.4 ст. 280, ч. 2 ст. 

281, ч. 3 ст. 282 КПК), об’єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 КПК), 

закінчення досудового розслідування (ч. 3 ст. 283 КПК) – протягом 24 годин з моменту 

прийняття процесуальних рішень; 

- продовження строків розслідування (ст.ст. 219, 294, 296 КПК) – протягом 24 годин з 

моменту задоволення прокурором клопотання з цих питань; 

- оголошення розшуку (ст. 281 КПК) – протягом 24 годин з моменту винесення 

прокурором або слідчим відповідної постанови;  

- вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК), відкриття 

матеріалів досудового розслідування іншій стороні (ст. 290 КПК) – протягом 24 годин з моменту 

вчинення процесуальної дії; 

- повернення судом кримінального провадження, обвинувального акта, клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів 

виховного або медичного характеру у порядку ч. 3  ст. 314, ч. 4 ст. 288, ч. 2 ст. 407 КПК – 

упродовж 24 годин з моменту надходження з суду матеріалів до прокурора; 

- інші відомості, передбачені первинними обліковими документами, – упродовж 24 годин 

з моменту прийняття процесуального рішення. 

Загальними вимогами до інформації, яка вноситься до Реєстру є своєчасність, повнота та 

її достовірність. Статтею 2 Закону України «Про інформацію» повноту та достовірність даних 

визначено основними принципами інформаційних відносин. 

Вимога повноти передбачає правильне заповнення реквізитів електронних контурів 

карток Реєстру з урахуванням матеріалів кримінального провадження.  

На даний час до обов’язкових для заповнення системою визначено відомості, на підставі 

яких формуються витяг з Реєстру, інформаційна картка на особу у кримінальному провадженні, а 

також звіти за формами №№ 1, 2, 5, 1-ОЗ. 

Разом з тим практика засвідчує необхідність внесення до програмного комплексу усіх 

наявних на момент реєстрації даних про кримінальне правопорушення, осіб, що їх вчинили, та 

потерпілих. 

Зазначене сприятиме подальшому розширенню критеріїв відбору інформації, 

оперативному формуванню відомостей за обраними параметрами за визначений період.   

Вимога достовірності передбачає об’єктивне відображення в інформаційній системі  

відомостей про кримінальні правопорушення, осіб, які їх вчинили, а також рух кримінальних 

проваджень. Порушення цієї вимоги призводить до викривлення даних звітності.  

Дотримання цих критеріїв є основою для ґрунтовного аналізу стану злочинності та дає 

змогу забезпечити ефективний прокурорський нагляд за додержанням кримінального 

процесуального законодавства у кримінальному провадженні та додержання обліково-

реєстраційної дисципліни.  

 

2. Організація перевірки своєчасності, повноти та достовірності обліку кримінальних 

правопорушень, осіб, що їх вчинили, руху кримінальних проваджень 

Головною метою перевірок облікової дисципліни є встановлення своєчасності, повноти та 

достовірності реєстрації кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та руху 

кримінальних проваджень. Порушення, які допускаються реєстраторами, призводять до 

викривлення даних єдиної звітності про кримінальні правопорушення, осіб, які їх учинили, та 

отримання недостовірних показників про результати слідчої роботи правоохоронних органів. 
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Підстави для проведення перевірок: 

– виконання планових та поточних завдань керівництва прокуратури; 

– виконання доручень прокуратури вищого рівня; 

– виконання рішень оперативних нарад, колегій Генеральної прокуратури України та 

прокуратур обласного рівня; 

– виконання постанов координаційних та міжвідомчих нарад; 

– за результатами узагальнень; 

– у порядку контролю; 

– з власної ініціативи після попереднього аналізу даних звітності про зареєстровані 

кримінальні правопорушення, осіб, що їх вчинили (встановлення суттєвих розбіжностей між 

окремими показниками зазначених звітів, значне зростання кількості правопорушень окремих 

категорій тощо); 

– надходження до прокуратури заяв, скарг, повідомлень, іншої інформації щодо 

незаконного внесення (невнесення) чи перекручування, внесеної до Реєстру інформації про 

кримінальні правопорушення, осіб, що їх учинили, рух кримінальних проваджень та прийняті у 

них рішення. 

Перевірки організовуються, як правило, після закінчення звітного періоду. Водночас 

можливості інформаційної системи дозволяють проводити їх у міжзвітний період, що у свою 

чергу сприяє попередженню можливих порушень облікової дисципліни. 

У ході проведення перевірок слід вивчати: 

  – додержання працівниками органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, державного 

бюро розслідувань (з моменту створення), а також  органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, вимог Кримінального процесуального кодексу 

України, Законів України «Про інформацію» та «Про державну статистику», Положення про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань при обліку кримінальних 

правопорушень і їх розкриття, руху кримінальних проваджень, прийнятих у них рішень; 

– достовірність відображення у відповідній звітності показників роботи органів 

досудового розслідування.  

При підготовці до перевірки з цих питань слід ретельно опрацювати вимоги: 

 Кримінального процесуального кодексу України; 

 Закону України «Про прокуратуру»; 

 Закону України «Про інформацію»; 

 Закону України «Про державну статистику»; 

 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

 наказу Генерального прокурора України від 19.12.2012 №4гн «Про організацію 

діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»; 

 наказу Генерального прокурора України від 25.09.2012 №15гн «Про організацію 

роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за 

обліком кримінальних правопорушень»; 

 Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури 

України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, затвердженої наказом 

Генерального прокурора України від 03.12.2012 №125; 

 Інструкції із складання звіту про роботу органів досудового розслідування та 

ведення первинного обліку роботи слідчого, затвердженої спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Державної податкової служби України від 15.11.2012  №110/1031/1037/514; 

 Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх 

справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затвердженої наказом Міністра внутрішніх справ України від 19.11.2012 № 1050. 

При підготовці до перевірок необхідно використовувати можливості інформаційної 

системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань». 

Інформаційна система ЄРДР призначена для забезпечення автоматизації збирання, 

зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення та надання відомостей про кримінальні 

правопорушення, осіб, що їх вчинили, та руху кримінального провадження.  
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За допомогою підсистеми програмного комплексу ЄРДР здійснюється пошук провадження 

в Реєстрі за основними атрибутами з урахуванням прав користувача, забезпечення контролю за 

здійсненням досудового розслідування, формування та друку аналітичної звітності встановленого 

зразка, зберігання та перегляду дій користувача в системі. 

Користувачам з роллю «Аналітик» у системі надано право:  

Відкриття і перегляду реєстру кримінальних проваджень; їх пошуку за обраними 

критеріями: а саме, номером провадження; датою надходження заяви (повідомлення) та її 

реєстрації; статусом та станом провадження; відомостями про особу, яка зареєструвала, 

органом досудового розслідування; інформацією про заявника (потерпілого); правопорушника 

(ПІБ, дата народження), прізвищем, ініціалами слідчого, керівника органу досудового 

розслідування; прокуратури, процесуального керівника. Фільтрацію можна виконувати як за 

одним полем, так і за комбінацією декількох полів одночасно. 

Особливістю цієї функції є можливість, за умови вибору конкретного кримінального 

провадження, перегляду електронних контурів карток про правопорушення та правопорушників. 

Здійснення контролю за додержанням строків реєстрації правопорушень та досудового 

розслідування кримінальних проваджень, а саме відкриття і перегляду реєстру 

незареєстрованих кримінальних правопорушень; перегляду архіву кримінальних правопорушень; 

виконання пошуку проваджень, строк яких завершується та строк яких порушено. 

Формування та друк звітів «Щодобове зведення», 003 «Генератор запитів», а також 

звітності за формами №№ 1, 2, 1-ОЗ. 

1. У звіті «Щодобове зведення» за допомогою системи здійснюється вибір даних за 

такими параметрами: номер кримінального провадження (у т.ч. за частиною номера за 

допомогою символу «%»– невизначена частина номера); дата надходження заяви/повідомлення 

про кримінальне правопорушення, дата реєстрації кримінального правопорушення, дата 

учинення кримінального правопорушення, область/регіон, райони областей / міста, райони міст / 

селища; орган, який вніс інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР; Орган, який 

прийняв до провадження; заявник, (для «фізичної особи» є додаткова можливість пошуку за 

«Прізвищем», «Ім’ям», «По батькові», «ІПН»; для «юридичної особи» – за  «Назвою» та 

«ЕДРПОУ»; кваліфікація, тяжкість злочину; тип органу реєстрації  тощо). 

2. З використанням звіту 003 проводиться відбір даних інформаційної системи за 

конкретний звітний період щодо облікованих правопорушень та осіб, що їх вчинили 

(правопорушників).  

Наразі для фільтру «Кримінальне правопорушення» доступні такі  параметри (умови) для 

відбору: 

 номер кримінального провадження; 

 дата реєстрації провадження; 

 дата надходження заяви, повідомлення; 

 дата внесення даних до ЄРДР; 

 дата реєстрації правопорушення; 

 дата складання повідомлення про підозру; 

 дата повідомлення про підозру; 

 дата прийняття рішення; 

 дата повернення судом; 

 кримінальні правопорушення; 

 територія вчинення правопорушення; 

 орган, яким виявлено кримінальне правопорушення; 

 орган, який веде досудове розслідування; 

 орган, яким закінчено досудове розслідування; 

 кваліфікація правопорушення; 

 КВЕД; 

 військові формування; 

 додаткові відмітки; 

 окремі відмітки; 

 мотиви; 
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 рід занять/службове становище; 

 правопорушення учинено особою; 

 екологічні правопорушення; 

 громадське місце; 

 правопорушення вчинено у групі; 

 рішення; 

 передано за підслідністю; 

 зупинено; 

 кількість потерпілих; 

 кількість потерпілих, які загинули; 

 громадянство потерпілого; 

 рід занять/ службове положення потерпілого; 

 збитки; 

 несплачені податки, збори, інші обов`язкові платежі; 

 вилучено предметів злочинної діяльності; 

 підстави повернення судом; 

 тяжкість злочину; 

 виявлено службою; 

 тривалість дії організованої групи і злочинної організації; 

 продовжено строк досудового розслідування; 

 врахувати; 

 статус провадження. 

Для правопорушників - 

 номер кримінального провадження; 

 дата реєстрації правопорушення; 

 дата складання повідомлення про підозру; 

 дата повідомлення про підозру; 

 територія вчинення правопорушення; 

 орган, який веде досудове розслідування; 

 кваліфікація при висунені підозри; 

 кваліфікація при закінченні досудового розслідування; 

 рішення; 

 закрито; 

 зупинено; 

 додаткові відмітки; 

 військові формування;  

 рід занять/службове становище; 

 державні службовці; 

 посадові особи місцевого самоврядування; 

 мотиви; 

 тривалість дії організованої групи і злочинної організації; 

 освіта; 

 виявлено службою; 

 вік особи; 

 характеристика за місцем реєстрації; 

 ступінь співучасті; 

 організація правопорушення; 

 вжиті заходи; 

 запобіжні заходи; 

 тяжкість; 

 КВЕД; 

 статус провадження; 
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 основна картка. 

Для деталізації обраних у таблиці полів у системі передбачено можливість вибору 

атрибутів. 

У формі «Атрибути» передбачено можливість використання користувачем розроблених 

шаблонів роздруківок.   
Наразі доступні такі види шаблонів: 

- типовий шаблон для вкладки «Кримінальні правопорушення»; 

- шаблон для збитків для вкладки «Кримінальні правопорушення»; 

- шаблон для потерпілих для вкладки «Кримінальні правопорушення»; 

- типовий шаблон для вкладки «Правопорушник». 

Кожен з них складається з таких видів атрибутів: 

- стандартні атрибути; 

- додаткові атрибути; 

- стандартні та додаткові атрибути. 

3. За допомогою наявних можливостей здійснюється деталізація даних, на підставі яких 

сформовано показники звітності за формами №№ 1, 2, 5, 1-ОЗ. При натисненні на будь-яку 

графоклітину звіту система виводить перелік проваджень, з використанням яких здійснюється 

перевірка об’єктивності зареєстрованої інформації. 

Крім інформації, внесеної до Реєстру використовуються інші документи первинного 

обліку, до яких відносяться: 

 книга обліку вхідної кореспонденції (в органах прокуратури); 

 журнал  Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події (ЄО) (в органах внутрішніх справ); 

 книга обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, які прийнято 

телефонним зв'язком; 

 книги первинного обліку (у т.ч. книга обліку скарг, заяв і звернень, прийнятих на 

особистому прийомі), які формуються у програмному комплексі «Єдина система статистики та 

аналізу роботу органів прокуратури»; 

 наглядові провадження; 

 інші джерела первинного обліку. 

 

3. Методи проведення перевірок своєчасності, повноти і достовірності обліку 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та руху кримінальних проваджень 

На практиці застосовується декілька методів перевірок повноти і достовірності обліку 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та руху кримінальних проваджень, зокрема: 

1)  шляхом зіставлення даних Єдиного реєстру досудових розслідувань з книгою обліку 

вхідної кореспонденції (у прокуратурі), з даними журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО), книги обліку заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, які прийнято телефонним зв'язком, журналом-реєстром 

кримінальних проваджень, журналом-нарядом заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, журналом-нарядом обліку виїздів слідчих на місця подій та застосування 

криміналістичної техніки; окремо у кожному органі досудового розслідування  в районі, місті, з 

матеріалами кримінальних та наглядових проваджень. 

Шляхом зіставлення інформації проводяться такі перевірки повноти, своєчасності і 

достовірності: 

- відображення в ЄРДР інформації про кримінальні правопорушення, осіб, що їх вчинили, 

та рух кримінальних проваджень; 

- обліку кримінальних правопорушень, вчинених на підприємствах, установах та 

організаціях за видами економічної діяльності;  

- кримінальних правопорушень, за вчинення яких особі оголошено підозру; 

- відображення у звітності даних про розкриті та нерозкриті злочини, про результати роботи 

органів досудового розслідування щодо спричинених кримінальними правопорушеннями збитків 

та їх відшкодування;  

- обліку в звітності даних про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. 
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2) шляхом порівняльного аналізу даних Єдиного реєстру досудових розслідувань із звітом 

про роботу органів досудового розслідування (форма №№ 1СЛ, 1СЛМ), матеріалами 

кримінальних та наглядових проваджень. 

Таким чином проводяться такі перевірки достовірності:  

- відображення даних про наслідки досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, у тому числі вчинених організованими групами і злочинними організаціями, та 

додержання облікової дисципліни; 

- відображення відомостей про осіб, незаконно притягнутих до кримінальної 

відповідальності, у тому числі щодо яких обирався запобіжний захід – тримання під вартою;  

- даних про спричинені кримінальними правопорушеннями матеріальні збитки, у тому 

числі інтересам держави чи територіальних громад, та результати їх відшкодування тощо. 

3) шляхом порівняльного аналізу даних Єдиної системи статистики та аналізу органів 

прокуратури, звітності про роботу прокурора за формою № П з відомостями Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

Таким чином перевіряється об’єктивність: 

- відображення інформації про кількість кримінальних проваджень, розпочатих 

прокурорами за результатами перевірок проведених при здійсненні правозахисної діяльності, у 

тому числі на пріоритетних напрямах діяльності, та наслідки їх досудового розслідування; 

- відомостей про кримінальні провадження, розпочаті прокурорами у порядку нагляду за 

додержанням законності в діяльності правоохоронних органів на стадії досудового 

розслідування, 

- обліку даних про підрозділи та служби, якими виявлено кримінальні правопорушення 

зазначених категорій.  

 

3.1. Перевірка реєстраційної дисципліни. Забезпечення повноти, правильності та 

своєчасності внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Перевірки реєстраційної дисципліни проводяться в органах досудового розслідування, 

вичерпний перелік яких визначено у статті 38 Кримінального процесуального кодексу України 

(слідчих підрозділах внутрішніх справ, органах безпеки, державного бюро розслідувань (з 

моменту створення), а також органах, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства). 

Окрім цього, згідно з пунктом 1 розділу ХІ Перехідних положень КПК України на даний 

час повноваженнями щодо здійснення досудового розслідування наділені слідчі органів 

прокуратури. 

Відповідно до пункту 1.3 наказу Генерального прокурора України від 25 вересня 2012 

року №15гн питання забезпечення достовірності відображення в Реєстрі відомостей щодо 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури віднесено до компетенції 

прокурорів усіх рівнів.  

Водночас відповідно до п. 2.2 цього ж наказу керівників прокуратур, структурних 

підрозділів апаратів обласного рівня та прокурорів міст з районним поділом зобов’язано 

здійснювати перевірки своєчасності, повноти та правильності внесення даних до Реєстру.   

Перевірка додержання вимог реєстраційної дисципліни слідчими прокуратури 

проводиться шляхом зіставлення даних Реєстру з книгою обліку вхідної кореспонденції, даними 

ЄССА, звітом про роботу органів досудового розслідування (форма №№ 1-СЛ, 1-СЛМ), 

матеріалами кримінальних та наглядових проваджень.   

Перевірки з цих питань в органах внутрішніх справ проводяться шляхом зіставлення 

даних Єдиного реєстру досудових розслідувань з даними журналу Єдиного обліку заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО), книги обліку заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, які прийнято телефонним зв'язком, журналом-

реєстром кримінальних проваджень, журналом-нарядом заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, журналом-нарядом обліку виїздів слідчих на місця подій та застосування 

криміналістичної техніки; звітом про роботу органів досудового розслідування (форма №№ 1-

СЛ, 1-СЛМ), матеріалами кримінальних та наглядових проваджень окремо у кожному органі 

досудового розслідування в районі, місті.  
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Аналогічно проводяться перевірки додержання вимог реєстраційної дисципліни 

слідчими підрозділами органів безпеки, державного бюро розслідувань (з моменту створення), а 

також органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. 

У ході проведення перевірок із вказаних питань особлива увага приділяється повноті, 

своєчасності та достовірності внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Реєстру. 

Підстави, обсяг та терміни обліку зазначених відомостей слідчим, прокурором у Реєстрі 

визначено статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України та Положенням про 

порядок ведення ЄРДР. 

Зокрема, при проведенні перевірок слід пам’ятати, що обов’язковому відображенню в 

Реєстрі підлягає інформація про: 

- час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення; 

-  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

- інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

- обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 

наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 

- попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

- передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за 

місцем проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК 

України);   

- прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до 

Реєстру та/або розпочав досудове розслідування;  

- дату затримання особи; 

- обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (ст.ст. 178, 200, 202 КПК України); 

- час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про 

підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється 

особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність  

(ст.ст. 276-279); 

- зупинення та відновлення досудового розслідування (ст.ст.280, 282 КПК України); 

- оголошення розшуку підозрюваного (ст.281 КПК України); 

- об’єднання та виділення досудових розслідувань  (ст.217 КПК України); 

- продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою (ст.ст.197, 219, 

294, 295 КПК України); 

- встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у 

кримінальному провадженні, вартість арештованого майна (ст.128 КПК України); 

- закінчення досудового розслідування (ст.283 КПК України). 

Окрім цього, до Реєстру вносяться інші відомості, передбачені електронними контурами 

інформаційної системи.   

Формування даних Реєстру розпочинається із внесення слідчим, прокурором відповідних 

відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених у заяві чи повідомленні про його 

вчинення або самостійного виявлення з будь-якого джерела.  

Завершенням процесу реєстрації є вивчення та підтвердження внесених даних 

керівником прокуратури або органу досудового розслідування, автоматична фіксація дати обліку 

інформації та присвоєння номера кримінальному провадженню.  

При цьому, якщо у одній заяві (повідомленні) зазначено про вчинення кількох 

кримінальних правопорушень, реєстрації підлягає кожне з них окремо з присвоєнням номера 

провадження.  

При проведенні перевірок звертається увага на строки виконання вказаних дій.  

Перенесення реєстрації кримінальних правопорушень на наступний звітний період 

зумовлює  штучне регулювання рівня злочинності та призводить до викривлення звітності про 

кримінальні правопорушення як у регіоні, так і у державі в цілому.  
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Оскільки статистична звітність про кримінальні правопорушення формується за 

територіальним принципом, обов’язковій перевірці підлягає об’єктивність даних про 

адміністративний район вчинення кримінального правопорушення (ст. 218 КПК України). 

Водночас слід пам’ятати про особливості обліку кримінальних правопорушень, вчинених 

на залізничному транспорті. Території залізниць не збігаються з адміністративними межами 

районів (областей). 

Реєстрація правопорушень цієї категорії проводиться за кодом залізниці, на якій вчинено 

правопорушення.   

На практиці з метою укриття від обліку нерозкритих кримінальних правопорушень 

непоодинокими є випадки невизначення або умисного неправильного визначення регіону 

(району, міста) вчинення кримінального правопорушення, а також безпідставного заповнення 

відміток про передачу провадження за підслідністю зі зняттям з обліку.    

Слід ураховувати, що передача кримінального провадження за підслідністю чи 

територіальністю (ст.ст.216, 218 КПК України) у межах України не потребує зняття 

кримінального правопорушення з обліку. Зазначена функція застосовується лише у випадках 

передачі кримінальних проваджень до іноземних держав. 

Окрім цього, у ході проведення перевірок звертається увага на об’єктивність облікованої 

інформації про кримінальне правопорушення, у тому числі щодо: 

- кваліфікації (стаття, частина) та її типу (КК України 1960 року або КК України 2001 року);  

- категорії «основне», «виділене», «надійшло з іноземних держав», «минулих років»; 

- додаткових та окремих відміток; 

- підрозділів (служб), якими виявлено кримінальні правопорушення; 

- джерел, з яких виявлено обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зокрема самостійне виявлення прокурором при здійсненні правозахисної 

діяльності;  

- кримінологічну характеристику кримінальних правопорушень; 

- потерпілих осіб. 

При перевірці також вивчається правильність внесення  інформації про рух кримінальних 

проваджень, зокрема щодо під ставності та повноти обліку даних про: 

- об’єднання кримінальних проваджень; 

- виділення матеріалів кримінального провадження; 

- повернення обвинувальних актів (кримінальних проваджень) судом після набрання чинності 

судовим рішенням; 

- зупинення кримінального провадження за відсутності відомостей про оголошення підозри особі; 

- наслідки досудового розслідування, зокрема щодо закриття проваджень за реабілітуючими 

підставами. 

Невиконання встановлених правил обліку призводить до викривлення звітності про 

кримінальні правопорушення, осіб, що їх вчинили, та рух кримінальних проваджень, порушення 

логічних та контрольних рівностей між статистичними даними, а також унеможливлює контроль 

за дотриманням строків досудового розслідування.  

Як приклад,вік правопорушника визначається системою автоматично за умови внесення 

даних про час вчинення кримінального правопорушення;тяжкість кримінального 

правопорушення – від правової кваліфікації; строки розслідування – з дати оголошення підозри 

особі тощо. 

 

3.2. Особливості проведення перевірок достовірності та повноти обліку 

кримінальних правопорушень про умисні вбивства 
На початку перевірки за допомогою звіту № 003 «Генератор запитів» виокремлюється 

інформація про кримінальні правопорушення,кваліфіковані за ст.ст. 115-118 КК України, за 

визначений звітний період. 

У таблиці обов’язково обираються такі атрибути: територія вчинення кримінального 

правопорушення (регіон, район), орган досудового розслідування;номер та дата реєстрації 

кримінальних правопорушень;правова кваліфікація та додаткові відмітки до неї, фабула і 
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тяжкість кримінального правопорушення; дата складання та оголошення підозри; прийняті за 

наслідками розслідування рішення та їх дата. 

Першочерговому вивченню підлягає відповідність інформації про зареєстровані 

кримінальні правопорушення цієї категорії вимогам п.2.2 розділу ІІ Положення про порядок 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань зі змінами та доповненнями і своєчасність їх 

обліку. 

Поширеними є порушення у частині віднесення очевидних умисних вбивств до категорії 

самогубств, фактів природної смерті, зникнення безвісти,і навпаки, що призводить до 

перекручування інформації про обліковані кримінальні правопорушення цієї категорії та стан їх 

розкриття. 

Окрім цього, з метою укриття від обліку нерозкритих умисних вбивств на практиці 

допускаються випадки безпідставної зміни інформації про територію їх вчинення, скерування за 

підслідністю, повідомлення про підозру вигаданій особі, віднесення до кримінальних 

правопорушень «минулих» років. 

Неприпустимим є віднесення до категорії очевидних умисних вбивств фактів природної 

смерті громадян та самогубств. 

Водночас необхідно звертати увагу на правильність обліку правопорушень, 

кваліфікованих за кількома пунктами частини 2 статті 115 КК України. 

Незважаючи на можливість відображення в одному полі інформаційної системи декількох 

ознак, реєстраторами кожна кваліфікуюча ознака вбивства за обтяжуючих обставин 

обліковується як окреме правопорушення. 

Достовірність обліку умисних вбивств потребує постійної уваги, оскільки інформація про 

кількість правопорушень цієї категорії та стану їх розкриття викликає широкий громадський 

резонанс та є одним з критеріїв оцінки стану законності в державі. 

 

3.3. Особливості перевірки достовірності формування даних про матеріальні збитки 

та їх відшкодування 
Інформація про спричинені кримінальними правопорушеннями збитки та їх 

відшкодування відображається у звітності за формами № 1 «Єдиний звіт про кримінальні 

правопорушення» та № 1-СЛ «Про роботу органів досудового розслідування», принцип 

формування яких збігається. 

З огляду на викладене розпочинати перевірку слід із порівняння однойменних показників 

указаних статистичних форм, виявлення розбіжностей, та визначення їх причин. При цьому 

вивчаються дані Реєстру, матеріалів кримінальних та наглядових проваджень тощо.  

З метою приведення облікованих даних у відповідність з фактичним станом справ 

виявлені факти необґрунтованого обліку підлягають корегуванню (виключенню).  

Доречним при проведенні перевірки є використання таблиць, сформованих з 

використанням звіту № 003 «Генератор запитів» (шаблон для збитків). 

Для забезпечення коректного відбору системою інформації обов’язково обираються такі 

атрибути: територія вчинення кримінального правопорушення (регіон, район), орган досудового 

розслідування; номер правопорушення; правова кваліфікація, фабула правопорушення; прийняті 

за наслідками розслідування рішення та їх дата; сума встановлених, відшкодованих збитків, 

вартість арештованого майна та заявленого позову. 

В окремих категоріях проваджень, зокрема про злочини у земельній, бюджетній, 

податковій сфері, доцільно цей перелік доповнити відповідними додатковими атрибутами щодо 

площі та вартості землі, окремих видів податків та зборів тощо.   

Доцільним при вивченні цього питання є відбір (фільтрація) за допомогою звіту 003 

«Генератор запитів» інформації про предмет злочинного посягання, який знаходився у власності 

держави, комунальній власності; додаткові відмітки щодо кваліфікації злочину; предмет 

злочинного посягання; вид економічної діяльності підприємств, установ, організацій, в яких 

учинено кримінальне правопорушення, які певною мірою свідчать про заподіяння збитку 

державним інтересам.   

При проведенні перевірок необхідно керуватися такими правилами: 

- під поняттям «збитки» слід розуміти пряму дійсну шкоду, яка фактично спричинена 

кримінальними правопорушеннями. До заподіяних збитків відносяться не тільки витрати, які 
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особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням майна, а й витрати, які особа понесла 

або мусить понести для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), та доходи, які 

особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено 

(упущена вигода); 

- встановлені під час досудового слідства збитки, їх відшкодування, сума коштів і майна 

(у грошовому обчисленні), на які слідчим накладено арешт, повинні відображатися у тисячах 

гривень. Суми коштів в іноземній валюті (долари США, російські рублі, євро тощо), 

перераховуються у гривні за офіційним курсом Національного банку України на час вчинення 

кримінального правопорушення і обліковуються в тисячах гривень; 

- не підлягають включенню у звітність суми збитків та їх відшкодувань за закінченими 

кримінальними провадженнями про злочини, які кваліфікуються як замах або готування до 

злочину (наприклад, замах на привласнення, розкрадання коштів); 

- суми збитків, встановлених під час досудового розслідування в закінчених 

кримінальних провадженнях (крім замахів), повинні відповідати сумам, указаним в 

обвинувальному акті, клопотанні про звільнення особи від кримінальної відповідальності, 

клопотанні про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

постановах про закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ст. 284 КПК України (щодо 

померлого); 

- відшкодування збитків повинно підтверджуватись наявними у кримінальному та 

наглядовому провадженні документами. Зокрема, заявами, розписками потерпілих, первинними 

фінансовими документами (платіжні доручення, прибуткові касові ордери, чеки тощо), іншими 

доказами, які підтверджують фактичне отримання потерпілим, цивільним позивачем (їх 

представниками) коштів (майна) як погашення спричинених збитків. Також береться до уваги 

вартість вилученого в ході досудового розслідування майна (коштів), що було предметом 

злочинного посягання, придбане за кошти, отримані злочинним шляхом, та передано 

потерпілому (цивільному позивачу або його представнику) на відповідальне зберігання. Інше 

вилучене майно (кошти), яке було арештоване, при формуванні цього показника не враховується; 

- у разі відсутності у наглядовому провадженні документів, які підтверджують факт 

відшкодування збитків у кримінальному провадженні, яке скеровано до суду, достатнім для 

підтвердження цього є зазначення у обвинувальному акті, клопотанні про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності та постанові про закриття кримінального провадження щодо 

померлого, пом'якшуючої кримінальну відповідальність обставини, передбаченої ст. 66 КК 

України – добровільне відшкодування спричиненого збитку або усунення заподіяної шкоди; 

- відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з 

ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, визначається 

відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а у 

кримінальних правопорушеннях, які стосуються ухилення від сплати податків – глави 9 

Податкового кодексу України; 

- до відшкодованих збитків також відносяться суми вартості земельних ділянок, щодо 

яких факт припинення права власності або користування підтверджується відповідним 

документом органу виконавчої влади. Повернення земель за рішенням суду, ініційованого 

прокурором або іншими особами в порядку цивільного, господарського або адміністративного 

судочинства, до відшкодованих збитків не включається; 

- у вартість майна, на яке органами досудового розслідування накладено арешт, з метою 

забезпечення відшкодування збитків та можливої конфіскації майна за закінченими 

кримінальними провадженнями також включаються вилучені гроші та цінності, у тому числі 

грошові вклади в банківських установах. 

 Одним з типових порушень, які допускаються при здійсненні обліку результатів роботи з 

цих питань, є порушення реєстраторами встановленого порядку обліку заподіяних та 

відшкодованих збитків у тисячах гривень. 

Як наслідок, допускається завищення показників у тисячі разів (фактично замість тисяч 

гривень відображають мільйони). Такі ж недоліки допускаються при відображенні інформації 

про розміри виявлених хабарів. 
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Водночас, як засвідчила практика, не завжди використовуються можливості інформаційної 

системи щодо відображення показників, розмір яких є меншим ніж одна тисяча гривень, у 

десятих частинах, тобто після коми (120 грн. =0,12 тис. грн., 450 грн. = 0,45 тис. грн. тощо).   

Окрім цього, непоодинокі випадки відображення загальної суми збитків у кримінальному 

провадженні у кожному правопорушенні, що також призводить до суттєвого викривлення 

статистичної інформації. 

Подекуди реєстраторами ігноруються вимоги Положення про порядок ведення ЄРДР у 

частині внесення до системи інформації про результати роботи з цих питань у закінчених 

провадженнях. Інформація про збитки у кримінальних провадженнях, у яких остаточне рішення 

не прийняте, до Реєстру не вноситься. 

Допускаються порушення облікової дисципліни і при відображенні в системі інформації 

про наслідки розслідування кримінальних правопорушень, кваліфікованих як замах або 

готування до злочину. Усупереч інструктивним вимогам та правилам обліку визначених 

Положенням про порядок ведення ЄРДР у цій категорії проваджень вносяться дані про 

встановлені та відшкодовані збитки.  

Аналогічний порядок проведення перевірки про стан відшкодування збитків та 

дотримання облікової дисципліни щодо кримінальних правопорушень, унаслідок яких заподіяні 

збитки державним інтересам та інтересам територіальних громад. 

 

3.4. Особливості перевірки даних про осіб у кримінальному провадженні 

При вивченні зареєстрованих відомостей про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, необхідно перевіряти достовірність та своєчасність обліку даних про: 

- кваліфікацію кримінального правопорушення при встановленні особи та завершенні 

розслідування; 

- обрання та зміну запобіжного заходу; 

- оголошення та зміну підозри, її зняття у разі помилкового внесення до ЄРДР;  

- наслідки розслідування кримінального правопорушення; 

- кримінологічну характеристику правопорушників. 

На початку перевірки з використанням звіту № 003 «Генератор запитів» виокремлюється 

інформація про осіб, яких обліковано в інформаційній системі у визначеному звітному періоді, з 

використанням шаблону для правопорушників. 

Обов’язковими для вибору є такі атрибути: територія вчинення кримінального 

правопорушення (регіон, район), орган досудового розслідування; номер правопорушення; дата 

реєстрації правопорушника; прізвище, ім’я, по батькові та дата народження правопорушника; 

правова кваліфікація при висуненні підозри та при закінченні досудового розслідування; дата 

складання та оголошення підозри; вид та дата застосування запобіжного заходу, «основна 

картка». 

При проведенні перевірок слід пам’ятати, що формування звітності щодо кількості осіб, 

які вчинили кримінальні правопорушення, здійснюється на підставі обліку карток 

правопорушника з позначкою «Основна». Загальна кількість встановлених правопорушників у 

провадженні дорівнює кількості таких карток. 

Можливість вибору «основної» ознаки запроваджено з метою недопущення фактів 

множинного обліку у статистичній звітності одних і тих же осіб в одному провадженні. 

З метою об’єктивного обліку інформації про правопорушників необхідно забезпечити в 

об’єднаному (багатоепізодному) провадженні визначення лише однієї «основної» картки на 

кожного правопорушника.  

Кримінальне правопорушення включається до числа тих, у яких особам оголошено про 

підозру, на підставі даних розділу 2.1 картки на правопорушника незалежно від того, чи 

визначена картка як «Основна». 

При цьому, для достовірного відображення у звітності кількості кримінальних 

правопорушень цієї категорії, як основні так і додаткові картки правопорушника повинні містити 

повну інформацію про особу.  

Як приклад, у разі об’єднання в одному провадженні п’яти  кримінальних правопорушень, 

вчинених однією особою, картку на правопорушника необхідно приєднувати до кожного злочину 
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із заповненням реквізитів, передбачених пунктами 1 – 30 (картки правопорушника). Лише за 

таких умов буде забезпечено об’єктивність відображення у звітності правопорушень, у яких особі 

повідомлено про підозру.  

Актуальним є питання правильності відображення в Реєстрі відомостей про анкетні дані 

правопорушника (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, країна громадянства).  

На підставі цієї інформації формується масив даних МВС про осіб у кримінальному 

провадженні, відомості з якого у подальшому використовуються при формуванні довідок про 

судимість, об’єктивність яких також впливає на правильність кваліфікації дій правопорушника. 

Крім цього,інформація про підозрюваних та притягнутих до кримінальної 

відповідальності осіб використовується Державною міграційною службою України при 

виконанні повноважень щодо обмеження права громадян на виїзд за кордон.   

Невідповідність облікованих даних про особу правопорушника може стати на заваді 

забезпеченню ефективності кримінального провадження та призвести до ухилення винної особи 

від кримінальної відповідальності. 

Дата повідомлення особі про підозру використовується в системі для контролю за 

додержанням процесуальних строків у кримінальному провадженні.  

Відсутність або несвоєчасне внесення таких відомостей до Реєстру може спричинити 

порушення конституційних прав громадян щодо строків проведення досудового розслідування, у 

тому числі у кримінальних правопорушеннях «минулих років» зі встановленою особою. 

Шляхом невнесення даних про повідомлення про підозру на практиці укриваються факти 

незаконно притягнення осіб до кримінальної відповідальності.  

З метою виявлення аналогічних порушень доречно вивчати обґрунтованість зняття у 

Реєстрі відомостей про оголошення підозри, у тому числі у разі її помилкового внесення до 

Реєстру або заповнення даних про закриття провадження щодо особи за реабілітуючими 

підставами. 

Водночас необґрунтована реєстрація даних про причетність особи до вчинення злочину  

призводить до порушення її конституційних прав. 

Разом з тим при проведенні перевірок звертається увага на правильність, повноту, 

достовірність та об’єктивність інформації про правову кваліфікацію дій підозрюваного при 

оголошенні підозри та завершенні розслідування, обрання та зміну запобіжного заходу, наслідки 

розслідування кримінального правопорушення, кримінологічну характеристику 

правопорушників (неповнолітні, які вчинили злочини у стані алкогольного сп’яніння, повторно, у 

групі). Перелік наведених питань не є вичерпним. 

 

3.5. Особливості проведення перевірок достовірності обліку кримінальних 

правопорушень, вчинених стійкими злочинними об’єднаннями 

Підстави віднесення кримінальних правопорушень до вчинених у складі організованих 

груп та злочинних організацій визначено розділом VІ Загальної частини Кримінального кодексу 

України, Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», Постановою Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 №13 «Про 

практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 

об'єднаннями» та розділом ІІ Положення про порядок ведення ЄРДР.  

Формування звітності про результати боротьби з організованими групами та злочинними 

організаціями проводиться автоматично на підставі облікованих у Реєстрі даних слідчими та 

прокурорами.  

Таким чином, достовірність цієї форми звітності, у першу чергу, досягається засобами 

коректного, повного, своєчасного внесення реєстраторами об’єктивної інформації про такі 

правопорушення.  

Ураховуючи специфіку розслідування кримінальних правопорушень, вчинених 

організованими групами та злочинними організаціями,у т.ч. бандами, перевірки достовірності 

обліку цієї категорії злочинів та осіб, що їх вчинили,доречно проводити із залученням галузевих 

підрозділів апаратів прокуратур.  

На початку перевірки за допомогою звіту № 003 «Генератор запитів» виокремлюється 

інформація про правопорушення та правопорушників цієї категорії. 
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Отримані дані порівнюються зі слідчою звітністю за формою №1-СЛ у частині 

завершених розслідуванням проваджень, а також кримінальними та наглядовими 

провадженнями.  

При  проведенні перевірок слід пам’ятати, що статистична інформація про кількість 

виявлених стійких злочинних об’єднань формується на підставі даних про правопорушника з 

позначкою «організатор» у завершених розслідуваннях провадженнях. Ця ознака в одному 

провадженні (групі) присвоюється лише одній особі. Окрім цього, щодо решти осіб повинні бути 

визначені ролі: «виконавець», «пособник» та «підбурювач».    

Тривалість дії таких груп зазначається по кожному правопорушенню та 

правопорушнику.  

Оскільки у провадженні зазначеної категорії об’єднується два і більше правопорушень, 

картки на усіх правопорушників з позначкою «основна» у повному обсязі заповнюються у 

першому зареєстрованому злочині з ознакою «ОГ та ЗО». 

Окрім цього, з метою належного обліку проваджень цієї категорії, досудове 

розслідування яких триває, можливості інформаційної системи доповнено додатковою функцією 

«Ознака правопорушення ОГ та ЗО» і «Ознака особи ОГ та ЗО». 

З її допомогою користувачі можуть відслідковувати дату та час установлення чи зняття 

вказаних ознак, рух проваджень цієї категорії (зупинення, скерування за підслідністю тощо), 

виокремлювати залишок проваджень (правопорушень)  на початок та кінець звітного періоду. 

Своєчасне відображення зазначених відміток є запорукою коректного формування даних 

розділу ІV«Про рух кримінальних проваджень» звіту за формою №1-ОЗ.  

До цього розділу звітності включаються провадження, якщо у них хоча одне 

правопорушення чи правопорушник мають відмітку «Ознака правопорушення ОГ та ЗО» і 

«Ознака особи ОГ та ЗО». 

На практиці користувачами не завжди забезпечується коректне визначення «основної» 

картки на правопорушника, що призводить до множинного обліку однієї особи в одному і тому ж 

провадженні.  

Через неправильне застосування наданих можливостей наведені ознаки безпідставно 

присвоюються як окремим злочинам, так і правопорушникам.    

Водночас за наявності достатніх підстав для віднесення осіб та правопорушень до 

вчинених стійкими злочинними об’єднаннями, відповідні позначки не вносяться.  

Як приклад, у разі кваліфікації при оголошенні підозри дій правопорушника за ст. 28 КК 

України чи за іншою статтею КК України, для якої ознака ОГ та  ЗО є обов’язковою або 

альтернативною (ст. ст. 255, 257, 149 ч. 3, 187 ч. 4, 185 ч. 5 та інші).    

Разом з тим при проведенні перевірок звертається увага на достовірність відображення у 

завершених розслідуванням провадженнях сум встановлених та відшкодованих збитків, 

спричинених правопорушеннями з ознаками ОГ та ЗО, вилучення предметів злочинної 

діяльності. 

Ураховуючи, що в одному провадженні можуть бути об’єднані правопорушення як з 

ознакою ОГ та ЗО, так і без такої, збитки,  спричинені діями організованої групи чи злочинної 

організації, у т.ч. банди, обов’язково відображаються у злочинах, яким у системі присвоєно таку 

ознаку. 

 Некоректне розмежування зазначених даних призводить до викривлення відомостей 

розділу V «Відомості про матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів 

злочинної діяльності (у закінчених кримінальних провадженнях)» звіту за формою №1-ОЗ. 

 

4. Реалізація результатів перевірки, реагування на виявлені порушення 

 Результати перевірки оформлюються доповідними записками на ім’я керівника та 

доповідаються керівництву прокуратури. Зазначені документи повинні містити конкретні 

пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на засіданні колегії, координаційній, міжвідомчій чи 

оперативній нараді, надсилання листів орієнтовного характеру, листів-зауважень, інформаційних 

листів, внесення документів прокурорського реагування тощо).  

Проблемні питання щодо стану функціонування Реєстру та забезпечення відомчого 

контролю та нагляду за достовірністю відомостей про кримінальні правопорушення здебільшого 
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обговорюються на нарадах (координаційних, міжвідомчих) та засіданнях колегій прокуратур 

обласного рівня. 

Обговорення нагальних проблем, загострення уваги на першочергових заходах щодо 

забезпечення достовірності відомостей про кримінальні правопорушення, осіб, які їх вчинили, 

результатів досудового розслідування загалом сприяє об’єктивному їх відображенню в 

інформаційній системі. 

Разом з тим позитивним є запровадження нових форм та методів контролю на цьому 

напрямі діяльності, зокрема створення спільних моніторингових груп. 

 Слід пам’ятати, що належна реалізація запропонованих заходів, дієвість і результативність 

роботи є запорукою посилення відомчого контролю та сприяє суттєвому зменшенню порушень 

облікової дисципліни. 

З урахуванням стану обліково-реєстраційної дисципліни та достовірності статистичних 

показників про результати прокурорсько-слідчої діяльності, прокурор поряд із організаційними, 

вживає і правові заходи, спрямовані на усунення виявлених порушень.  

З цією метою встановлені у процесі перевірки факти неповноти, несвоєчасності та 

недостовірності відомостей про кримінальні правопорушення, осіб, які їх учинили, результатів 

досудового розслідування та руху кримінальних проваджень необхідно розмежувати за органами 

досудового розслідування та систематизувати за видами порушень облікової дисципліни. При 

цьому встановити причину і конкретних осіб, які допустили порушення облікової дисципліни.  

 Реагуючи на виявлені порушення, причини та умови, що їм сприяли, використовуються 

повноваження, зазначені у ч.3 ст. 20 Закону України «Про прокуратуру». 

Повноваження прокурора з виявлення та вжиття заходів до усунення порушень закону, 

причин та умов, що їм сприяли, притягнення винних до відповідальності реалізуються у формі 

наглядових актів. Зокрема, статтями 23, 24 Закону України «Про прокуратуру» передбачено 

правові форми прокурорського реагування на виявлені порушення та вимоги до них. 

При підготовці акта прокурорського реагування прокурор повинен  керуватися 

положеннями Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про 

інформацію», «Про державну статистику», а також Положенням про порядок ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 Поширеною залишається практика внесення подання на підставі ст. 23 Закону України 

«Про прокуратуру». 

Подання прокурора – це форма реалізації повноважень прокурора (акт реагування) щодо 

усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, а також пропозицій прокурора про 

заходи, які необхідно вжити для усунення наведених причин та умов. Подання ґрунтується на 

матеріалах прокурорської перевірки, а підставою для його внесення є виявлені факти порушень. 

Зазначений правовий акт складається за певною формою: його зміст викладається на 

бланку відповідної прокуратури. У ньому вказується повне найменування органу, в діях якого 

виявлені порушення закону, викладені суть правопорушення, негативні наслідки, причини і 

умови що сприяли його вчиненню. 

Подання підлягає виконанню у визначений прокурором строк, та не може бути меншим 10 

днів з дня його отримання, про що в письмовій формі повідомляється прокурору. 

Притягнення винних осіб до відповідальності передбачено ст. 20 Закону України «Про 

державну статистику», розділами VІ «Контроль та нагляд» та               VІІ «Відповідальність» 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно з якими 

відповідальність по відомствах за забезпечення своєчасного, повного та об’єктивного внесення 

інформації до Реєстру покладається на керівників органів досудового розслідування та 

реєстраторів. 

На сьогодні прокурорами не використовується повною мірою право винесення за 

результатами перевірки нагляду за достовірністю обліку злочинів мотивованої постанови про 

ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності.  

Підставою для винесення цього документа є наявність в діянні посадової особи 

адміністративного правопорушення, що полягає у недотриманні вимог Закону України «Про 

державну статистику», «Про інформацію», Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, а також відомчих інструкцій, і призводить до несвоєчасної реєстрації 

кримінальних правопорушень, укриття їх від обліку, викривлення даних звітності тощо. 
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Обов’язково у постанові зазначається ким і яке положення закону порушене та в чому 

полягає порушення. 

Постанова про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності 

підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у 10-денний строк з 

дня її надходження, якщо інше не встановлено законом. 

 

Відділ організації та ведення Єдиного реєстру 

управління статистики, організації та ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

 

Перелік нормативно-правових актів: 

 Конституція України, 1996року; 

 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ; 

 Закон України «Про прокуратуру» від 05 листопада 1991 року             № 1789-ХІІ 

(із змінами, внесеними згідно із Законом від 18.09.2012 № 5288-VI); 

 Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року (із змінами, внесеними 

згідно із Законом від 03.07.2012 № 5029-VI); 

 Закон України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 року № 2614-ХІІ 

(із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012); 

 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 

травня 2003 року № 851-ІV (із змінами, внесеними згідно із Законом від 31.05.2005 № 2599-IV); 

 Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-

ІV (із змінами, внесеними згідно із Законом від 18.09.2012 №5284-VI); 

 наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2011року № 1гн «Про 

організацію роботи і управління в органах прокуратури України» (із змінами, внесеними 

наказами ГПУ від 05.04.2012 № 1гн-1-1/2гн-3 та від 12.07.2012 № 1гн-2); 

 наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»; 

 наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року          № 4-2гн «Про 

організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та 

іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю» (із змінами внесеними 

наказами ГПУ від 11.12.2009 № 10гн-1 та від 12.07.2012 № 1гн-2); 

 наказ Генерального прокурора України від 25 вересня 2012 року          № 15гн «Про 

організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

нагляду за обліком кримінальних правопорушень»; 

 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

затверджене спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Служби безпеки України,  Державної податкової служби України від 17 серпня 

2012 року № 69 (із змінами, внесеними наказами ГПУ від 14.11.2012 № 113, від 25.01.2013 № 13 

та від 25.04.2013 № 54); 

 Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури 

України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення», затверджена наказом 

Генерального прокурора України від 03 грудня 2012 року  № 125; 

 Інструкція про Єдиний облік в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події», затверджена наказом МВС 

України від 19 листопада 2012 року № 1050.  

 Порядок надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та 

електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, 

затверджений спільним наказом Генеральної прокуратури України, Державної судової 

адміністрації України від 27 вересня 2012 року №91/114 (зі змінами, внесеними наказом ГПУ та 

ДСА від 17.04.2013    № 51/56); 

 Порядок взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх 

справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

інформаційних систем органів внутрішніх справ, затверджений спільним наказом Генеральної 
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прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 2012 року № 

115/1046; 

 Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та 

органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини», затверджений 

спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства охорони здоров'я України від 28 листопада 2012 року № 1095/955/119; 

 Інструкція зі складання звіту про роботу органів досудового розслідування та 

ведення первинного обліку роботи слідчого, затверджена спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,  

Державної податкової служби України від 15 листопада 2012 року №110/1031/1037/514 (зі 

змінами та доповненнями, внесеними наказом ГПУ, МВС, СБУ, Міндоходів і зборів України від 

17.05.2013    № 62/201/102/467); 

 Інструкція про порядок складання та надання звітності за формою №1 «Єдиний 

звіт про кримінальні правопорушення», затверджена наказом Генерального прокурора України 

від 23 жовтня 2012 року № 100; 

 Інструкція про порядок складання та надання звітності за формою №2 «Єдиний 

звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення», затверджена наказом Генерального 

прокурора України від 23 жовтня 2012 року № 101; 

 Інструкція про порядок складання та надання звітності за формою № 1-ОЗ «Звіт 

про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями», 

затверджена наказом Генерального прокурора України від 23 жовтня 2012 року № 103; 

 Інструкція з діловодства в органах прокуратури України, затверджена наказом 

Генерального прокурора України  від 15.01.2013 № 3. 

 

Додаток 1 

 

 

Міністру внутрішніх справ України  

 

Подання 

про усунення порушень Кримінального  

процесуального законодавства України  

 

Генеральною прокуратурою України вивчено стан виконання органами внутрішніх справ 

України Кримінального процесуального законодавства України при внесенні до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань (далі Реєстру) відомостей про кримінальні правопорушення, осіб, які їх 

вчинили, та рух кримінальних проваджень.  

За результатами встановлено чисельні порушення вимог ч. 5 ст. 214,    ч. 4 ст. 278 

Кримінального процесуального кодексу України щодо обліку у Реєстрі відомостей про 

попередню правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, дату та час повідомлення про 

підозру, правову кваліфікацію правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, іншої 

інформації, передбаченої Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі 

Положення). 

Так, лише упродовж поточного року слідчими органів внутрішніх справ не відображено 

інформацію про адміністративний район вчинення понад 10 тисяч кримінальних правопорушень 

та ще 11,5 тисяч у 2012 році. Найбільше на території міста Києва (3890) та Одеської (3359), 

Черкаської (1325), Донецької (510) областей. 

Аналогічні порушення допущено слідчими ГСУ МВС України обліковано при реєстрації 

114 кримінальних правопорушень     (№№ 12013000000000272, 12013000000000301, 

12013000000000199, 12013000000000203, 12013000000000209, 12013000000000264 та інші). 

Дотепер не забезпечено своєчасність внесення інформації про правову кваліфікацію 

кримінальних правопорушень. Лише у поточному році відсутні відповідні дані у 3407 закритих 

правопорушеннях (2012 рік - 5853). Найбільше на території міста Києва (1270), 

Дніпропетровської (719), Одеської (536), Черкаської (339) областей. 
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При реєстрації слідчими невірно зазначаються ступінь тяжкості кримінальних 

правопорушень. 

Так, за відсутності відповідного правого визначення 150 правопорушень за тяжкістю 

віднесено до кримінальних проступків (Вінницька, Донецька. Закарпатська, Запорізька, Київська, 

Кіровоградська, Львівська, Одеська, Чернівецька області та місто Київ). 

Окрім цього, у майже 15 тисячах правопорушень з визначеною правовою кваліфікацією 

тяжкість вчиненого діяння не відображено, у тому числі 10,5 тисяч – зареєстрованих у поточному 

році. Найбільше органами досудового розслідування АР Крим (5194), Одеської (1035), 

Черкаської (700), Донецької (596), Дніпропетровської (478), Київської (384) областей та міста 

Києва (600). 

Вибірковою перевіркою достовірності обліку окремих категорій кримінальних 

правопорушень встановлено, що близько 104 особливо тяжких злочинів про очевидні умисні 

вбивства безпідставно віднесено до категорії тяжких та невеликої тяжкості, у тому числі на 

території Дніпропетровської - 8, Донецької - 27, Закарпатської - 1, Київської - 8, Луганської - 9, 

Львівської - 15, Миколаївської - 3 областей та міста Києва - 30 (№№ 12013050380000095, 

12012040430000164, 12013050600000032, 12013050600000034, 12013070160000221, 

12013100040000052, 12013100040000114, 12013030210000294, 12013030210000814, 

12013150100000089, 12013150090000249, 12013160030000115, 12013160050000133, 

12013160030000246, 12013110040001232, 12013110040001248, 12013050880001168, 

12013100230000411, 12012030210000207, 12013030450000074  та інші. 

Поряд з цим, лише на території міста Києва упродовж поточного року до числа тяжких та 

середньої тяжкості віднесено 206 правопорушень невеликої тяжкості кваліфікованих за ч. 1 ст. 

125 КК України. 

Не відображено інформації про час та дату вчинення 6300 кримінальних правопорушень, у 

яких обвинувальні акти скеровано до суду. Найбільше на території Донецької (1001), 

Дніпропетровської (648), Харківської (528) та Одеської (390) областей. Загалом зазначені дані не 

відображені при реєстрації майже 150 тисяч кримінальних правопорушень, з яких понад 93 

тисячі - поточного року.      

Аналогічну неповноту обліку допущено у кримінальних провадженнях №№ 

12012000000000023, 12012000000000034, 12012000000000005, розслідуваних слідчими ГСУ МВС 

України.  

Органами досудового розслідування МВС України зі зняттям з обліку скеровано за 

підслідністю 1343 правопорушення, у тому числі 1000 – у поточному році.  

Відтак, зняттю з обліку підлягають лише кримінальні правопорушення, що скеровані для 

проведення досудового розслідування до правоохоронних органів інших держав (п.3.3.6 

Положення). 

Дотепер не забезпечено об’єктивність інформації про зареєстровані умисні вбивства. 

Майже у 4 тисячах правопорушень поточного року реєстрації відсутні додаткові відмітки, що 

розмежовують факти природної смерті, самогубства, зникнення безвісті та очевидні умисні 

вбивства. Найбільше на території Донецької (1606), Луганська (450), Миколаївська (321) 

областей.  

Поширеного характеру набули факти невиконання вимог ч. 4 ст. 278 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо внесення  до Реєстру дати та часу повідомлення про 

підозру, правової кваліфікації правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа. 

Так, у понад 53 тисячах проваджень скерованих до суду у І кварталі поточного року у 

кожному 16 відсутні відомості про висунення підозри. Найбільше у правопорушеннях 

зареєстрованих на території АР Крим (984), Дніпропетровської (917), Запорізької (583), 

Донецької (387) областей.  

Зазначені порушення негативно впливають на достовірність обліку кримінальних 

правопорушень та осіб, які їх вчинили, що у подальшому призведе до викривлення статистичної 

звітності.  

Органами досудового розслідування не забезпечено виконання вимог пунктів 4.8.1 – 4.8.6 

Положення щодо відображення у тисячах гривень встановлених та відшкодованих збитків, 

вартості арештованого майна, сум заявлених позовів, виявлених хабарів.  
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Окрім цього, мають місце чисельні факти відображення загальної суми встановлених та 

відшкодованих збитків у провадженні по кожному правопорушенню. 

Як наслідок, результати роботи з цих питань значно завищено.  

Генеральною прокуратурою України вживались заходи до усунення порушень облікової 

дисципліни, вже проведено коригування сум встановлених та відшкодованих збитків на суму 

понад 31 мільярд гривень. 

До прикладу, 4 березня 2013 року ГСУ МВС України направлено до суду обвинувальний 

акт у кримінальному провадженні № 12012000000000055. 

Обліковані у цьому провадженні збитки (2 мільярди 375 мільйони 100 тисяч) у 3,5 разів 

перевищують загальний показник роботи органів внутрішніх справ держави, що відображений у 

звітності  форми № 1-СЛ «Про роботу органів досудового розслідування МВС України» за І 

квартал поточного року (666 мільйонів 433 тисячі), а відшкодованих (2 мільярди 322 мільйони 

400 тисяч) у 20 разів (117 мільйонів 587 тисяч). 

Окрім цього у ряді проваджень про правопорушення пов’язані з шахрайством, грабежами, 

невиплатою аліментів безпідставно вносяться дані про суми встановлених хабарів (№№ 

12013050840000850, 12013020020000029, 12013010360000076, 12013060150000103, 

12012170470000062, 12012170470000195 та інші) .  

Разом з цим, мають місце факти не відображення встановлених та відшкодованих збитків 

у направлених до суду провадженнях про правопорушення майнового характеру.   

Додаткової уваги потребує об’єктивність інформації про кількість встановлених 

правопорушників. Так, при об’єднанні в одному провадженні кількох правопорушень 

користувачами по кожному епізоду злочинної діяльності на правопорушника створюються 

окремі електронні картки на осіб з відмуткою «основна». Як наслідок, кількість зареєстрованих 

правопорушників кратна числу правопорушень. 

Лише слідчими ГСУ МВС України фактичну кількість правопорушників (90 осіб)  

завищено у 7 разів (671 особа). 

До прикладу у провадженнях № 12012000000000023 одну особу    (Гарбарука С.М.) 

враховано 58 разів, а № 12012000000000027 (Сидоренка І.М.) - 46 разів. 

Аналогічні недоліки допускаються органами досудового розслідування усіх регіонів.  

Порушення вимог кримінального процесуального законодавства України при внесенні до 

Реєстру інформації про кримінальні правопорушення осіб та які їх вчинили, стали можливими 

унаслідок неналежного виконання службових обов’язків керівниками органів досудового 

розслідування, що полягає у невжитті заходів до усунення порушень вимог законодавства, 

допущених слідчими.   

Відсутності ефективного відомчого контролю за достовірністю та повнотою інформації 

про кримінальні правопорушення, внесеної до Реєстру, сприяла порушенням законності.  

 

Враховуючи викладене, на підставі ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»,  

 

ВИМАГАЮ: 

 

Усунути порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, допущені при 

реєстрації кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та руху кримінальних проваджень, 

а також причин та умов, що їм сприяли.  

За  наведеними фактами неналежного виконання службових обов’язків працівниками 

органів внутрішніх справ провести службове розслідування, вирішивши питання їх 

відповідальність. 

 

Про результати розгляду і вжиті заходи повідомити Генеральну прокуратуру України у 

місячний строк з долученням висновку службової перевірки та копій наказів про застосування 

щодо винних дисциплінарних стягнень. 

 

 

Виконувач обов’язків  

Генерального прокурора України 
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ВСТУП 

Передумовою належного запровадження нового кримінального процесуального 

законодавства є, насамперед, якісне ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – 

Реєстр) у повній відповідності до вимог, визначених Генеральним прокурором України. 

Реєстр у сучасній правовій системі виступає не лише як накопичувач даних про облік 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, прийнятих рішень під час досудового 

розслідування, результатів судового провадження, а, насамперед, як правовий інструмент, 

оскільки саме внесення даних до Реєстру є необхідною передумовою початку досудового 

розслідування. 

Саме на підставі даних Реєстру формується статистична звітність правоохоронних 

органів, що визначає рівень злочинності та розкриття злочинів. 

З часу створення Реєстру на основі оновлених нормативно-правових документів 

відбулися суттєві структурні зміни в органах прокуратури.  

У складі прокуратури міста створено відділ статистики, ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, до повноважень якого у взаємодії з галузевими підрозділами віднесено 

забезпечення ефективного нагляду за достовірністю обліку в Реєстрі, надання методичної 

допомоги з організації роботи структурним підрозділам прокуратури міста Києва, прокуратурам 

районного рівня з питань функціонування ЄРДР. 

Запропоновані методичні рекомендації щодо організації роботи прокурора з ведення 

Реєстру та здійснення нагляду у цій сфері допоможуть кожному прокурорсько-слідчому 

працівнику вдосконалити свою практичну діяльність. 

У методичних рекомендаціях узагальнено найбільш важливі питання ведення Реєстру: 

визначено законодавство, що регламентує порядок ведення Реєстру, функціональні обов’язки 

прокурорських працівників у цій сфері, основні вимоги правильного обліку кримінальних 

правопорушень за категоріями. 

Висвітлено питання організації роботи процесуального керівника з внесення відомостей 

до Реєстру, ведення наглядових проваджень.  

Систематизовано типові порушення, які допускаються правоохоронними органами при 

веденні ЄРДР. 

Сподіваємось, що методичні рекомендації стануть у нагоді як стажистам, так і 

досвідченим працівникам прокуратури. 

 

1. Законодавство, що регламентує порядок ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 
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Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України визначає процедуру початку 

досудового розслідування. 

Кодексом визначено основні норми, що стосуються внесення відомостей до ЄРДР. 

Так, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.  

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. 

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого 

внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.  

Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей 

до ЄРДР, що здійснюється негайно після завершення огляду. 

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву 

чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення не допускається. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення 

з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а 

також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове 

розслідування; 

7) інші обставини, передбачені положенням про ЄРДР. 

У ЄРДР автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер 

кримінального провадження. 

Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про початок досудового 

розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені 

частиною п’ятою цієї статті. 

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені прокурором, він 

зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності 

передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення 

досудового розслідування. 

На виконання ст.214 та пункту 22 Перехідних положень Кримінального процесуального 

кодексу України видано відомчі нормативні акти, що визначають порядок ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та його функціонування, які мають бути вивчені при підготовці 

до роботи:  

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію роботи з питань статистики, 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних 

правопорушень» №15 гн від 25.09.2012;  

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, що затверджене 

наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012;  

Спільний наказ Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації «Про 

затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та 

електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» 

№ 91/114 від 27.09.2012; 

Спільний наказ Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ 

України «Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та 
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Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ» №115/1046 від 17.11.2012;  

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію діяльності прокурорів у 

кримінальному провадженні» №4 гн від 19.12.2012;  

Наказ Генерального прокурора України «Про впровадження комп’ютерного комплексу 

«Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» № 123 від 

28.12.2011; 

Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України 

заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що затверджена наказом 

Генерального прокурора України №125 від 03.12.2012; 

Спільна інструкція зі складання звіту про роботу органів досудового розслідування та 

ведення первинного обліку роботи слідчого №110/1031/1037/514 від 15.11.2012; 

Інструкція про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора, що затверджена 

наказом Генерального прокурора України № 122 від 28.11.2012; 

Інструкція з діловодства в органах прокуратури України, що затверджена наказом 

Генерального прокурора України № 3 від 15.01.2013; 

Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що 

затверджена наказом МВС України №1050 від 19.11.2012; 

Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної 

податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників 

податків, що затверджені наказом Державної податкової служби України  № 948 від 31.10.2012. 

Органи Служби безпеки України відомчі нормативні акти у вказаній сфері не 

опубліковували. 

Оперативні працівники повинні бути забезпечені примірниками зазначених нормативних 

актів як у друкованому, так і в електронному вигляді, знати, де опубліковано відомчі документи 

на офіційному сайті Генеральної прокуратури України (www.gp.gov.ua). 

 

2. Функціональні обов’язки прокурорських працівників  

у сфері ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Кримінальним процесуальним кодексом України, відомчими нормативними актами 

визначено права та обов’язки службових осіб органів прокуратури України, що пов’язані із 

функціонуванням Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Відповідно до п. 1 наказу Генерального прокурора України №15гн від 25.09.2012 «Про 

організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

нагляду за обліком кримінальних правопорушень» керівників структурних підрозділів апарату, 

районних та прирівняних до них прокурорів зобов’язано організувати належне ведення 

первинного обліку роботи, звітності та Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснення 

ефективного нагляду за обліком кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності 

правоохоронних органів.                  

Пунктами 1.3, 1.4 наказу зазначених керівників зобов’язано вживати вичерпних заходів 

до підвищення рівня роботи з питань статистики та забезпечувати: 

- достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури; 

- удосконалення форм та методів нагляду за додержанням нормативних актів з питань обліку 

кримінальних правопорушень, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

формування звітності правоохоронними органами; 

- самостійно визначати та застосовувати дієві форми і методи контролю та нагляду за 

об’єктивністю даних прокурорсько-слідчої звітності. Перевірки проводити з використанням: 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та наслідків судового розгляду кримінальних 

проваджень; результатів порівняльного аналізу між різними формами звітності органів 

прокуратури, правоохоронних і судових органів; матеріалів кримінальних та наглядових 

проваджень; копій актів прокурорського реагування та процесуальних документів. 

http://www.gp.gov.ua/
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 Пунктами 2.2, 2.3, 2.4 наказу керівників структурних підрозділів апаратів обласного рівня 

зобов’язано: 

- організовувати обов’язкове вивчення стану первинного обліку, достовірності статистичної 

інформації за напрямами діяльності, у тому числі при виїздах на місця; здійснювати перевірки 

своєчасності, повноти та правильності внесення даних до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань; вживати заходів до негайного усунення порушень обліково-статистичної 

роботи; 

- копії доповідних записок у п’ятиденний строк після їх підписання передавати до підрозділів з 

питань статистики для контролю за коригуванням звітності; 

- забезпечувати у взаємодії відповідних галузевих підрозділів ефективний нагляд за 

достовірністю обліку в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних 

правопорушень, осіб, які їх учинили, та руху кримінальних проваджень слідчими органів 

досудового розслідування і відображенням цих показників у слідчій звітності правоохоронних 

органів. 

Відповідно до наказів Генерального прокурора України № 15гн від 25.09.2012, № 69 від 

17.08.2012, з метою забезпечення належної організації роботи з питань первинного обліку та 

звітності, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також нагляду за обліком 

кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів, 

обов’язки між працівниками прокуратури районного рівня розподіляються наступним чином: 

Прокурор: 

 Організовує належне ведення первинного обліку роботи, звітності та Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, здійснення ефективного нагляду за обліком кримінальних 

правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів. Відповідає за 

стан організації роботи на цьому напрямі. 

 Вживає вичерпних заходів до підвищення рівня роботи з питань статистики та забезпечує: 

- своєчасність та об’єктивність внесення відомостей про результати наглядової і слідчої роботи 

до визначених форм первинного обліку, звітності,   Єдиної системи статистики та аналізу роботи 

органів прокуратури України; 

- достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури;   

-  удосконалення форм та методів нагляду за додержанням нормативних актів з питань обліку 

кримінальних правопорушень, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та формування 

звітності правоохоронними органами;  

- функціонування комп’ютерного програмного комплексу «Єдина система статистики та аналізу 

роботи органів прокуратури України» та запровадження в роботу сучасних інформаційних 

технологій, засобів електронного зв’язку. 

 Визначає та застосовує дієві форми і методи контролю та нагляду за об’єктивністю даних 

прокурорсько-слідчої звітності. Забезпечує проведення перевірок з цих питань, вжиття 

заходів до усунення виявлених порушень. 

 Особисто підписує та надсилає звіти до прокуратури вищого рівня в електронному та 

паперовому вигляді в порядку і строки, визначені відповідними наказами та інструкціями. 

 Забезпечує виконання прокуратурою району та піднаглядними правоохоронними органами 

вимог Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 

затверджено наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012. 

 Вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості про кримінальне 

правопорушення, зазначені в заяві чи повідомленні про його вчинення або виявлених ним 

самостійно з будь-якого джерела. Заносить до протоколу усні заяви про вчинення 

кримінального правопорушення.  

 Відповідає за втрату, пошкодження носіїв інформації з електронним цифровим підписом та 

незаконне втручання в роботу Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Заступник прокурора (по напрямках): 
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 Забезпечує належне ведення первинного обліку роботи, звітності та Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, здійснення ефективного нагляду за обліком кримінальних 

правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів. 

 Забезпечує підвищення рівня роботи з питань статистики та відповідає по закріпленому 

напрямку за: 

- своєчасність та об’єктивність внесення відомостей про результати наглядової і слідчої 

роботи до визначених форм первинного обліку, звітності,   Єдиної системи статистики та 

аналізу роботи органів прокуратури України; 

- достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури. 

 Здійснює контроль та нагляд за об’єктивністю даних прокурорсько-слідчої звітності. 

Проводить перевірки з цих питань з використанням Єдиної системи статистики та аналізу, 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та наслідків судового розгляду кримінальних 

проваджень, результатів порівняльного аналізу між різними формами звітності органів 

прокуратури, правоохоронних і судових органів, матеріалів кримінальних та наглядових 

проваджень, копій актів прокурорського реагування та процесуальних документів. Вживає 

заходів до усунення виявлених порушень. 

 Складає звіти до прокуратури вищого рівня в електронному та паперовому вигляді в 

порядку і строки, визначені відповідними наказами та інструкціями, та подає на підпис 

прокурору району. 

 Забезпечує виконання прокуратурою району та піднаглядними правоохоронними органами 

вимог Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 

затверджено наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012. 

 Вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості про кримінальне 

правопорушення, зазначені в заяві чи повідомленні про його вчинення або виявлених ним 

самостійно з будь-якого джерела. Заносить до протоколу усні заяви про вчинення 

кримінального правопорушення.  

 Відповідає за втрату, пошкодження носіїв інформації з електронним цифровим підписом та 

незаконне втручання в роботу Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Старший прокурор та прокурор прокуратури: 

 Забезпечує належне ведення первинного обліку роботи, звітності та Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, здійснює нагляд за обліком кримінальних правопорушень та 

достовірністю даних звітності правоохоронних органів. 

 Відповідає по закріпленому напрямку за: 

- своєчасність та об’єктивність внесення відомостей про результати наглядової і слідчої 

роботи до визначених форм первинного обліку, звітності,   Єдиної системи статистики та 

аналізу роботи органів прокуратури України; 

- достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури. 

 Виконує функції Реєстратора, здійснює нагляд за виконанням піднаглядними 

правоохоронними органами вимог Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, що затверджено наказом Генерального прокурора України № 69 

від 17.08.2012. 

 Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до 

Закону України «Про електронний цифровий підпис» проводить накладення електронного 

цифрового підпису. 

 За дорученням керівника прокуратури вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

відповідні відомості про кримінальне правопорушення, зазначені в заяві чи повідомленні 

про його вчинення або виявлених ним самостійно з будь-якого джерела. Заносить до 

протоколу усні заяви про вчинення кримінального правопорушення. 

 При здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва, перед внесенням до Єдиного реєстру 
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досудових розслідувань даних про результати досудового розслідування (відповідно до ч. 3 

ст. 283 КПК України) особисто перевіряє правильність та повноту відомостей про 

кримінальне правопорушення, осіб, які їх учинили, та руху кримінальних проваджень.  

 Відповідає за втрату, пошкодження носіїв інформації з електронним цифровим підписом та 

незаконне втручання в роботу Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Слідчий прокуратури: 

 Забезпечує належне ведення первинного обліку роботи, звітності та Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 Відповідає по закріпленому напрямку за: 

         - своєчасність та об’єктивність внесення відомостей про результати наглядової і 

слідчої роботи до визначених форм первинного обліку, звітності,   Єдиної системи 

статистики та аналізу роботи органів прокуратури України; 

- достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо 

кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури.  

 У якості Реєстратора виконує вимоги Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, що затверджено наказом Генерального прокурора України № 69 

від 17.08.2012. 

 Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до 

Закону України «Про електронний цифровий підпис» проводить накладення електронного 

цифрового підпису. 

 За дорученням керівника прокуратури вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

відповідні відомості про кримінальне правопорушення, зазначені в заяві чи повідомленні 

про його вчинення або виявлених ним самостійно з будь-якого джерела. Заносить до 

протоколу усні заяви про вчинення кримінального правопорушення.  

 Відповідає за втрату, пошкодження носіїв інформації з електронним цифровим підписом та 

незаконне втручання в роботу Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

  

3. Поняття, функції та суб’єкти Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 

затверджене наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012, визначено порядок 

формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - Реєстр), а також надання 

відомостей з нього.  

Реєстр – це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, 

відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, 

які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, 

внесені до Реєстру.  

Положенням визначено основні функції Реєстру, які полягають у забезпеченні: 

- єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового 

розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження; 

- оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування; 

- аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі. 

Суб’єкти Реєстру: 

1. Генеральна  прокуратура України є Держателем Реєстру, що здійснює: 

- розробку засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення 

Реєстру; 

- виконання функцій адміністратора електронної бази даних (накопичення, їх зберігання, 

захист, контроль права доступу тощо); 

- організацію взаємодії з базами даних Міністерства внутрішніх справ України та Державної 

судової адміністрації України; 

- розробку нормативних документів щодо створення, ведення та користування даними 

Реєстру. 
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2. Прокуратура міста Києва, як прокуратура обласного рівня, виконує функції 

адміністратора Реєстру, контролює виконання вимог цього Положення. На прокуратуру міста 

також покладено функції адміністратора спеціалізованих прокуратур (на правах обласних). 

Адміністратор забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного 

забезпечення Реєстру, адміністрування та моніторинг використання системи, надання 

реєстраторам доступу до нього та обмеження доступу у визначених Положенням випадках, 

використання електронного цифрового підпису, збереження і захист даних, що містяться у 

Реєстрі, перевірки дотримання дисципліни та системи безпеки, проводить навчання щодо 

наповнення та користування Реєстром, а також виконує інші функції, передбачені цим 

Положенням. 

Зокрема, адміністратор за кожним фактом втрати або пошкодження Реєстратором носія з 

електронним цифровим підписом невідкладно вживає заходів до його блокування та повідомляє 

про це Держателя Реєстру, негайно інформує відповідного керівника прокуратури та органу 

досудового розслідування про намагання реєстратора отримати інформацію за межами наданого 

йому доступу. 

Окрім цього, на підставі відомостей про кримінальні правопорушення та результати  

досудового розслідування адміністраторами Реєстру формується єдина звітність про кримінальні 

правопорушення, осіб, які їх учинили, та рух кримінальних проваджень. 

3. Реєстраторами Реєстру є особи, що безпосередньо вносять дані до Реєстру.  

Положенням виділено лише 2 категорії посадовців: 

- прокурори;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- слідчі органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро 

розслідувань (з моменту створення).    

Тобто, Положенням не визначено передбачену ст. 214 КПК України категорію інших 

службових осіб, що уповноважені на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, та які зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.  

Не можуть реєструвати дані до ЄРДР працівники чергових частин органів внутрішніх 

справ, керівники правоохоронних органів, що не наділені правами слідчого. Такі особи не 

матимуть цифрового підпису та легально не матимуть можливість вносити відповідну 

інформацію. 

Реєстратори відповідають за об’єктивність внесених до Реєстру відомостей відповідно до 

вимог чинного законодавства про державну статистику та інформацію. 

4. Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, 

прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів внутрішніх справ, безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та Державного бюро 

розслідувань, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних 

органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних 

тощо) відповідно до чинного законодавства.  

Відомості про реєстраторів та користувачів заносяться до довідника організаційної 

структури Реєстру по кожному органу досудового розслідування та прокуратурах. Реєстр 

ведеться згідно поданих кадровими підрозділами документів. 

Право доступу до відомостей, які внесені до Реєстру, мають:  

–  Держатель – у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені прокурори та 

керівники підрозділів Генеральної прокуратури України; 

–  прокурори та керівники прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя, спеціалізованих (на правах обласних), міських, міських з районним поділом, 

районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур – у межах кримінальних 

правопорушень, щодо яких слідчими прокуратури та слідчими піднаглядних їм органів 

провадиться досудове розслідування; 

–  слідчі та керівники органів досудового розслідування – органів прокуратури, внутрішніх 

справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 

органів державного бюро розслідувань (з моменту створення) – у межах кримінальних 

правопорушень, щодо яких цими органами провадиться досудове розслідування та здійснюється 

контроль за додержанням вимог кримінального процесуального законодавства;  
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–  користувачі – у межах наданих адміністратором прав доступу для отримання інформації 

про розпочаті досудові розслідування та прийняті під час досудового розслідування рішення, 

забезпечення ведення спеціальних обліків, проведення аналізу результатів діяльності 

правоохоронних органів. 

 

4. Відомості, що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Положенням розширено перелік відомостей, що вноситься до Реєстру. Повний перелік 

відомостей знаходиться у відповідних додатках, які мають заповнювати Реєстратори. 

До Реєстру вносяться відомості про: 

1) час та дата надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 

5) попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

6) передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за 

місцем проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК 

України);   

7) прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру 

та/або розпочав досудове розслідування (як зазначалося вище, Положенням не визначено 

передбачених КПК інших осіб, ніж прокурори та слідчі, котрі уповноважені вносити дані до 

Реєстру);  

8) дату затримання особи; 

9) обрання, заміну та скасування запобіжного заходу (ст. ст. 178, 200, 202 КПК); 

10) час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про 

підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється 

особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

11) зупинення та відновлення досудового розслідування; 

12) оголошення розшуку підозрюваного; 

13) об’єднання та виділення досудових розслідувань; 

14) продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою; 

15) встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у 

кримінальному провадженні, вартість арештованого майна; 

16) закінчення досудового розслідування. 

До Реєстру вносяться інші відомості, передбачені первинними обліковими документами, та 

результати судового провадження. 

Форми облікових документів є додатками до Положення.  

Внесення відомостей здійснюється шляхом занесення реєстратором   інформації до Реєстру 

та вибору даних у довідниках для заповнення документів первинного обліку про:   

- кримінальне правопорушення (додаток 1); 

- наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення  (додаток 2); 

- заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної 

діяльності (додаток 3); 

- особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні 

(додаток 4); 

- рух кримінального провадження (додаток 5). 

  Слід звернути увагу, що обов’язковому заповненню у Реєстрі підлягають не лише поля, що 

відмічені зірочкою, а й усі відомі відомості (адміністративний район, дані про особу, якій 

оголошено про підозру тощо). В окремих випадках, без заповнення усіх необхідних для 

статистичного обліку даних, автоматизована система не дозволяє вносити відомості про 

направлення справи до суду. 
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Повне внесення даних забезпечить належний облік злочинів, що вчинено на відповідній 

території, надасть можливість об’єктивно сформувати інформацію про стан злочинності та 

розкриття злочинів. 

 

5. Порядок формування Єдиного реєстру досудових розслідувань 

У Положенні виділено декілька етапів відображення відомостей у Реєстрі. 

Перший – формування Реєстру – внесення Реєстратором даних (заяви, повідомлення, 

рапорти). На цьому етапі інформація вноситься до Реєстру, проте не відображається в обліку 

кримінальних правопорушень. 

Другий – облік кримінальних правопорушень – розпочинається лише за дорученням 

керівника прокуратури або органу досудового розслідування, яким перевірено відповідність 

заяви, повідомлення, рапорту вимогам п.4 ч.5 ст. 214 КПК України, чи викладені в інформації 

обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, 

внесені до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення обліковуються за рішенням 

керівника.  

Третій – облік кримінальних проваджень. 

Четвертий – облік наслідків досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

результатів відшкодування матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності. 

П’ятий – облік осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення та які підозрюються у 

їх вчиненні. 

Формування Реєстру розпочинається із внесення до нього слідчим, прокурором 

відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи  повідомленні 

про його вчинення або виявлених ними самостійно з будь-якого джерела. Усні заяви заносяться 

слідчим або прокурором до протоколу, який підписується заявником. 

У свою чергу, в кожній заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення повинні 

бути викладені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 

Такі обставини повинні відповідати п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України.   

У кожному випадку особа, що подає заяву чи повідомляє про кримінальне 

правопорушення під розпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдиве повідомлення, крім випадків надходження заяви, повідомлення поштою або іншими 

засобами зв’язку.   

Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з 

моменту попередження особи про кримінальну відповідальність, за виключенням випадків, коли 

таке попередження не можливо зробити з  причин надходження заяви чи повідомлення поштою, 

іншим засобом зв’язку, непритомний стан заявника, відрядження тощо).  

Після внесення та перевірки цих даних керівником прокуратури або органу досудового 

розслідування у Реєстрі автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер 

кримінального провадження, який складається з коду органу, який розпочав досудове 

розслідування, року, коду відомства та територіального органу, номеру кримінального 

провадження. Реквізити номера кримінального провадження зберігаються на всіх стадіях 

досудового розслідування. 

Слідчий або прокурор після внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне 

правопорушення визначає код регіону, району, на території якого вчинено кримінальне 

правопорушення, згідно із довідником регіонів. 

У разі якщо у заяві, повідомленні наявні відомості про декілька вчинених кримінальних 

правопорушень або які були виявлені безпосередньо прокурором, слідчим чи працівником 

іншого підрозділу незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, відомості про них заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо. 

Якщо ж під час досудового розслідування в одному кримінальному провадженні слідчий 

або прокурор виявив відомості про вчинення іншого кримінального провадження, то в такому 

разі слідчий за довідником 1 «Перелік інших джерел, з яких виявлені обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення» заносить відомості до ЄРДР про 

джерело, з якого виявлено кримінальне правопорушення, й інші необхідні дані та їм 

присвоюється новий номер провадження.  
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Під час заповнення фабули кримінального правопорушення у ЄРДР необхідно 

відображати дату, час, адресу, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення 

кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про 

юридичну особу (осіб), які є потерпілими, дані про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, інші необхідні відомості.  

У разі якщо слідчий до початку розслідування виявив, що інший слідчий вже розпочав 

кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає 

слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, 

повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до ЄРДР 

керуючись ч.ч. 4, 5 ст. 218 КПК України. 

У випадку виявлення дублікату кримінального правопорушення, слідчий приєднує 

матеріали до раніше облікованого кримінального провадження без подальшого врахування їх у 

звітності. Цей порядок поширюється на випадки отримання з різних джерел заяв, повідомлень 

про вчинення одного і того самого кримінального правопорушення. 

Також, статтями 216, 218 КПК України передбачений порядок передачі кримінальних 

проваджень за підслідністю чи територіальністю у межах України. В даному випадку такі 

провадження не потребують зняття їх з обліку, і лише в одному випадку вони знімаються з обліку 

– при передачі кримінальних проваджень до іноземних держав. 

 

6. Основні вимоги правильного обліку кримінальних правопорушень за категоріями 

      Корупція 

При обліку кримінальних правопорушень з ознаками корупції необхідно чітко 

дотримуватись вимог Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних 

корупційних правопорушень, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,  Державної податкової служби 

України, Міністерства оборони України та Державної судової адміністрації України від 

05.08.2011 за №83/519/311/463/483/122.  

Форма №1-К про кримінальне правопорушення заповнюється тільки на злочин, що 

містить ознаки корупції, кримінальне провадження за яким закінчено розслідуванням. 

Відповідно до спільної вказівки ГПУ, МВСУ, СБУ, ДПСУ №107 від 01.07.2011 щодо 

єдиного порядку обліку кримінальних справ про злочини з ознаками корупційних діянь до 

кримінальних правопорушень з ознаками корупції можуть бути віднесені злочини, передбачені 

статтями 189,                      ч.ч. 2-5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ст. 232, ч.ч. 2, 3 ст. 262, ст. 364, ст. 364-1, 

ст. 365,  ст. 365-1, ст. 365-2, ч. 2 ст. 366, ст. 368, ст. 368-2, ст. 368-3, ст. 368-4, ст. 369-2, ч. 2 ст. 

375, ч.ч. 2, 3 ст. 410, ст. 423, ст. 424 КК України та інші кримінальні правопорушення за 

наявності таких обов'язкових ознак:  

1. Спеціальний суб'єкт правопорушення (відповідно до ст.4 Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції»).  

2. Вчинення зазначеними особами умисних дій, пов'язаних з використанням своєї посади, 

влади, службових повноважень. 

3. Учинення таких дій з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в 

інтересах третіх осіб з метою незаконного одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших 

переваг, а кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 КК України, лише з 

використанням службового становища, а ч. 2 ст. 366 КК України – тільки при наявності 

корисливих мотивів. 

   Економіка 

Кримінальні правопорушення (особи, які їх учинили) за видами економічної діяльності 

визначаються та заносяться до Реєстру із використанням Національного класифікатора України 

“Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Держспоживстандарту 

України  №457 від 11.10.2010.  При цьому необхідно керуватися кодом КВЕД у графі «підклас» 

даного класифікатора (наприклад: код центрального банку –  65.11.0, до Реєстру заноситься код 

«65110».  

При віднесенні кримінальних правопорушень до вчинених на підприємствах, в установах 

та організаціях за видами економічної діяльності слід керуватися вимогами спільної Вказівки 

Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України про єдиний порядок 
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обліку злочинів, учинених на підприємствах, установах та організаціях за видами економічної 

діяльності від 12.09.2011 № 117. 

Віднесення кримінального правопорушення до того чи іншого виду економічної 

діяльності здійснюється залежно від підприємства, установи чи організації, на якому його 

вчинено. Зокрема, до цієї категорії відносяться правопорушення, вчинені службовою особою, 

працівником підприємства, установи чи організації або іншою особою, злочинними діями якої 

спричинено шкоду підприємству, установі чи організації. 

Не може бути віднесене до кримінальних правопорушень цієї категорії правопорушення, 

яке хоча і вчинене службовою особою чи працівником підприємства, але не пов'язане зі сферою 

його діяльності (вчинення кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи, ДТП 

тощо). 

  Громадські місця  

Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

громадськими місцями є місця, що використовуються громадянами для спільної роботи, 

відпочинку, пересування, проведення масових заходів та інших потреб (вулиці, площі, вокзали, 

аеропорти, магазини, кафе, бари, ресторани, музеї, клуби, пляжі  в період їх  роботи, а також 

транспортні засоби громадського користування під час перебування в них громадян, ділянки лісу, 

поля під час проведення на їх території організованих масових зібрань).   

При цьому не слід вважати такими, що вчинені у громадських місцях, кримінальні 

правопорушення, що скоюються протягом тривалого часу (продовжені кримінальні 

правопорушення), та кримінальні правопорушення, вчинені у приміщеннях, відведених для 

проживання (хоча б тимчасово), і тих, які виконують функції житла (власні домоволодіння, 

квартири, жилі кімнати будівель та приміщень готелів, гуртожитків, санаторіїв, пансіонатів, 

профілакторіїв, будинків відпочинку, кемпінгів), учинені в місцях загального користування за 

місцем проживання, на сходах, сходовій клітці, горищах, у підвалах, ліфтах жилих будинків, 

учинені на території підприємств, установ та організацій (незалежно від обмеження до них 

доступу адміністрацією), крім випадків, коли особи, які знаходяться у вказаних місцях, своїми 

неправомірними діями порушують інтереси сторонніх осіб (наприклад особа, перебуваючи на 

балконі чи у вікні квартири, викрикує непристойні слова або своїми діями порушує спокій 

громадян). 

Не вважаються громадськими місцями території залізничних станцій,  морських і 

річкових портів, аеропортів, вантажних районів та дворів, контейнерних площадок, території 

підприємств, установ та організацій залізничного, морського, річкового та повітряного 

транспорту, не пов’язані з обслуговуванням пасажирів та які мають обмежений доступ. 

Із загальної кількості кримінальних правопорушень, учинених у громадських місцях, 

виділяються “вуличні”.  

Вулицею слід вважати відкриту частину території міста чи населеного пункту, крім 

приміщень та будівель, на якій перебувають громадяни, рухається транспорт і до якої є вільний 

доступ у будь-яку пору року та час доби. Також вулицею слід уважати проїжджу частину дороги, 

у т.ч. автомагістралі, тротуари, площі, проспекти, бульвари, набережні, мости, шляхопроводи, 

естакади, проїзди, зупинки громадського транспорту, парки, сквери, провулки, завулки, двори, за 

винятком приватних домоволодінь, включаючи зелені насадження та елементи благоустрою. 

Крім того, до кримінальних правопорушень, що вчинені в умовах вулиці, належать: 

- крадіжки з ресторанів, кафе, закладів громадського харчування, магазинів, ларків, 

кіосків, транспортних засобів, інших об’єктів, якщо проникнення в них здійснено безпосередньо 

з вулиці; 

- незаконне заволодіння транспортним засобом, якщо він знаходився на вулиці, біля 

будинків, на стоянках, які не охороняються. 

Кримінальні правопорушення, що вчинені у стані алкогольного, наркотичного, 

психотропного або токсичного сп’яніння, слід вважати такими, якщо: 

- особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, затримана безпосередньо на місці 

його вчинення або неподалік одразу після вчинення правопорушення, у встановлений строк була 

піддана медичному огляду і є висновок медичної установи про наявність у цієї особи стану 

наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння; 
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- наявність у цієї особи стану наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння 

підтверджується матеріалами розслідування кримінального провадження. 

Облік осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

До осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, відносяться всі особи, які раніше 

були засуджені або звільнялися від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44-49, 97 КК 

України. З цієї категорії виділяються особи, щодо яких згідно із законом судимість не знято і не 

погашено (рецидив). Правові наслідки судимості визначаються ст. 88 КК України, рецидив – ст. 

34 КК України.  

 

7. Організація роботи процесуального керівника з внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, ведення наглядових проваджень у кримінальних 

провадженнях 
Ведення наглядових проваджень, а також передбачених номенклатурою прокуратури 

(структурного підрозділу) нарядів, є передумовою повного та об’єктивного внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Згідно п.36 наказу Генерального прокурора №4гн від 19.12.2012 «Про організацію 

діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» у наглядовому провадженні слід накопичувати 

копії витягів з реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінальних правопорушень, 

письмових повідомлень слідчих про початок досудового розслідування, всіх процесуальних 

рішень, прийнятих слідчим і прокурором у кримінальному провадженні, всіх клопотань слідчого, 

прокурора до слідчого судді та його рішень, обвинувальних актів та документів, які до них 

додаються відповідно до статті 291 Кримінального процесуального кодексу України, супровідних 

листів про направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, письмові вказівки прокурора, скарги, заяви, 

листування та інші матеріали кримінального провадження, що не були відкриті відповідно до 

статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, а також записи про хід судового 

розгляду із зазначенням змісту досліджених судом доказів, копії клопотання про розгляд 

додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням, обвинувального 

акта зі зміненим або додатковим обвинуваченням, постанови про відмову від підтримання 

державного обвинувачення, копію укладеної в судовому провадженні угоди, промову в судових 

дебатах, довідку про результати судового розгляду, копії судових рішень та документів 

прокурорського реагування на них, заперечень на скарги та заяви інших учасників судового 

провадження.  

Кількість наглядових проваджень у кримінальних провадженнях має відповідати 

кількості зареєстрованих кримінальних проваджень. 

Враховуючи великий обсяг документів, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, на примірниках документів, інформацію про які внесено до Реєстру та 

які долучаються до наглядових проваджень та нарядів, доцільно вчиняти напис «ЄРДР», який має 

підписувати особа, що внесла відомості. 

8. Типові порушення, що допускаються правоохоронними органами при веденні Єдиного 

реєстру досудових розслідувань 

Відповідно до вимог п.3 розділу 6 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, що затверджено наказом Генерального прокурат України №69 від 

18.08.2012 прокуратурою мають проводитися систематичні перевірки повноти, 

правильності та своєчасності внесення відомостей до Реєстру слідчими правоохоронних 

органів. 
Окрім цього, згідно п.4.2 Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в 

органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що 

затверджено наказом Генерального прокурора України №125 від 03.12.2012, прокурором мають 

проводитися систематичні (щомісячні) перевірки своєчасності приймання, реєстрації та 

розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про кримінальні 

правопорушення (відомчий контроль). 

Систематизуючи порушення, що допускаються правоохоронними органами, у тому 

числі органами прокуратури, при веденні Єдиного реєстру досудових розслідувань, слід 

виділити наступні: 
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Тяганина при визначенні керівництвом процесуальних керівників та слідчих (не 

призначення понад добу у кримінальних провадженнях процесуальних керівників та слідчих 

правоохоронних органів). 

Призначення процесуальних керівників без врахування фактичного навантаження 

прокурорів та групування за слідчими правоохоронних органів (внаслідок цього в одного 

слідчого може бути декілька процесуальних керівників). 

Не внесення до ЄРДР усіх даних, що характеризують злочин, тобто порушення п.2.16 

розділу 2, п.п.15 п.2.1, п.п.4.8.1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, що затверджено наказом Генерального прокурора України №69 від 18.08.2012, а 

саме:  

 не визначення адміністративного району вчинення кримінального правопорушення; 

 не зазначення даних про вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми, особами, 

які раніше вчиняли злочини, а також у стані алкогольного сп’яніння; 

 не обліковування кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами; 

 не внесення даних про встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених 

позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна; 

 не зазначення у фабулі достатніх даних для ідентифікації правопорушення; 

 не зазначення у провадженнях з матеріальним складом (у фабулі та відповідному полі 

форми 1) розміру шкоди, що спричинено злочином. 

Завищення сум встановлених під час досудового розслідування у закінчених кримінальних 

провадженнях збитків, шляхом внесення до Реєстру даних не у тисячах гривень, а в гривнях, що 

призводить до збільшення як сум спричинених так і сум відшкодованих збитків. 

Обліковування кримінальних правопорушень як кримінальні проступки (за відсутності 

закону про кримінальні проступки).  

Неправильне зазначення даних щодо визначення тяжкості кримінальних правопорушень, 

які вносяться до ЄРДР. 

Внесення до ЄРДР недостовірної інформації щодо кваліфікації вчинених злочинів. 

Не внесення даних про висунення підозри особам. 

Не внесення даних про повернення судами кримінальних проваджень. 

Не внесення даних про кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

Внесення до Реєстру інформації про зняття з обліку кримінальних проваджень, 

провадження у яких передано за підслідністю до інших органів досудового розслідування. 

Не внесення даних про правову кваліфікацію кримінальних правопорушень закритих на підставі 

ст.284 КПК України (порушення вимог наказу Генерального прокурора України №13 від 25.01.13 

«Про внесення змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань»).  

Не відображення або подвійний облік у Реєстрі обраного особі запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

Не проведення прокурорами районів систематичних (щомісячних) перевірок своєчасності 

приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про 

кримінальні правопорушення. 

Порушення прав заявників на реєстрацію їх заяв та повідомлень про злочини до Реєстру, 

коли в порушення ст.214 КПК України розгляд заяв здійснюється в порядку Закону України «Про 

звернення громадян». 

Укриття працівниками піднаглядних правоохоронних органів від обліку заяв та 

повідомлень про злочини. 

Неналежне ведення працівниками ОВС Журналу єдиного обліку та ЄРДР заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що є порушенням Інструкції про порядок 

ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС України №1050 

від 19.11.12 (не внесення або внесення невірної інформації про дату та час надходження 

повідомлення, викладення змісту повідомлення не зрозумілим чином, виправлення, замазки, 

відсутність відміток про дату та час отримання заяв та повідомлень, повна відсутність інформації 

про виконавця, не зазначення посади, прізвища, відсутність особистого підпису виконавця). 
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Порушення термінів проходження документів від канцелярії до керівництва та 

безпосередніх виконавців. 

Тяганина при направленні матеріалів кримінальних проваджень до прокуратури для 

визначення підслідності. 

Прийняття рішень за зверненнями громадян у порядку Закону України «Про звернення 

громадян» без врахування фактів реєстрації аналогічних заяв (дублікатів) у ЄРДР органами 

прокуратури чи іншими правоохоронними органами (без перевірки можливості внесення 

інформації до Реєстру). 

Порушення юрисдикції розгляду заяв про злочини і, як наслідок, не реєстрації їх до ЄРДР, 

тобто порушення вимог п. 3.3, 3.4, 3.6 Інструкції №125 (не здійснення передачі до вищестоящої 

прокуратури заяв та повідомлень про злочини щодо осіб, щодо яких безпосередній нагляд 

здійснює прокуратура вищого рівня). 

Не заведення або неналежне ведення наглядових проваджень за кримінальними 

провадженнями (порушення вимог п.36 наказу Генерального прокурора України «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» №4гн від 19 грудня 2012 

року), внаслідок чого документи, що стосуються кримінального провадження, знаходяться у 

процесуальних керівників без систематизації.  

Порушення порядку реєстрації та обліку матеріалів кримінального провадження (п. 4.4 

Інструкції з діловодства в органах прокуратури України), зокрема їх передача із рук у руки без 

відповідної реєстрації та обліку в секретаріаті та канцелярії. 

Порушення порядку зберігання електронних ключів доступу до Реєстру – збереження 

ключів не у сейфах з можливістю їх опечатування (вимоги п.5 вказівки прокурора міста Києва 

№7 від 20.11.2012 «Про невідкладні заходи щодо впровадження Єдиного реєстру досудових 

розслідувань»).  

 

Зазначений перелік не є вичерпним. 

У разі виявлення при здійсненні прокурорських перевірок порушень законодавства у цій 

сфері, правову оцінку слід надавати не лише діям осіб, що безпосередньо допустили порушення, 

а й їх керівникам та особам (комісіям), на яких покладено функцію здійснення відомчого 

контролю. 

Обов’язково необхідно встановлювати причини та умови, що сприяли порушенню закону, 

висвітлювати їх у документах реагування та вимагати їх усунення. 
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Перелік статей КК України, для кримінальних правопорушень в яких повинен бути 

зазначено КВЕД  

 

СТ.131 Ч.1 СТ.222 Ч.2 СТ.321-2 Ч.1 СТ.368-3 Ч.3 СТ.409 Ч.3 СТ.428 Ч.1 

СТ.131 Ч.2 СТ.222-1 Ч.1 СТ.321-2 Ч.2 СТ.368-3 Ч.4 СТ.410 Ч.1 СТ.428 Ч.2 

СТ.132 Ч.1 СТ.222-1 Ч.2 СТ.321-2 Ч.3 СТ.368-3 Ч.5 СТ.410 Ч.2 СТ.429 Ч.1 

СТ.137 Ч.1 СТ.223-2 Ч.1 СТ.329 Ч.1 СТ.368-4 Ч.1 СТ.410 Ч.3 СТ.430 Ч.1 

СТ.137 Ч.2 СТ.232 Ч.1 СТ.329 Ч.2 СТ.368-4 Ч.2 СТ.411 Ч.1 

СТ.139 Ч.1 СТ.232-2 Ч.1 СТ.330 Ч.1 СТ.368-4 Ч.3 СТ.411 Ч.2 

СТ.139 Ч.2 СТ.232-2 Ч.2 СТ.330 Ч.2 СТ.371 Ч.1 СТ.411 Ч.3 

СТ.140 Ч.1 СТ.237 Ч.1 СТ.351 Ч.1 СТ.371 Ч.2 СТ.412 Ч.1 

СТ.140 Ч.2 СТ.238 Ч.1 СТ.351 Ч.2 СТ.371 Ч.3 СТ.412 Ч.2 

СТ.141 Ч.1 СТ.238 Ч.2 СТ.354 Ч.1 СТ.372 Ч.1 СТ.413 Ч.1 

СТ.145 Ч.1 СТ.247 Ч.1 СТ.354 Ч.2 СТ.372 Ч.2 СТ.413 Ч.2 

СТ.151 Ч.1 СТ.253 Ч.1 СТ.354 Ч.3 СТ.373 Ч.1 СТ.414 Ч.1 

СТ.151 Ч.2 СТ.253 Ч.2 СТ.354 Ч.4 СТ.373 Ч.2 СТ.414 Ч.2 

СТ.172 Ч.1 СТ.263-1 Ч.1 СТ.354 Ч.5 СТ.374 Ч.1 СТ.414 Ч.3 

СТ.172 Ч.2 СТ.263-1 Ч.2 СТ.363 Ч.1 СТ.374 Ч.2 СТ.415 Ч.1 

СТ.175 Ч.1 СТ.263-1 Ч.3 СТ.364 Ч.1 СТ.375 Ч.1 СТ.415 Ч.2 

СТ.175 Ч.2 СТ.270 Ч.1 СТ.364 Ч.2 СТ.375 Ч.2 СТ.416 Ч.1 

СТ.175 Ч.3 СТ.270 Ч.2 СТ.364 Ч.3 СТ.380 Ч.1 СТ.417 Ч.1 

СТ.183 Ч.1 СТ.271 Ч.1 СТ.364-1 Ч.1 СТ.402 Ч.1 СТ.418 Ч.1 

СТ.183 Ч.2 СТ.271 Ч.2 СТ.364-1 Ч.2 СТ.402 Ч.2 СТ.418 Ч.2 

СТ.184 Ч.1 СТ.272 Ч.1 СТ.365 Ч.1 СТ.402 Ч.3 СТ.419 Ч.1 

СТ.184 Ч.2 СТ.272 Ч.2 СТ.365 Ч.2 СТ.403 Ч.1 СТ.420 Ч.1 

СТ.191 Ч.1 СТ.273 Ч.1 СТ.365 Ч.3 СТ.403 Ч.2 СТ.420 Ч.2 

СТ.191 Ч.2 СТ.273 Ч.2 СТ.365-1 Ч.1 СТ.404 Ч.1 СТ.421 Ч.1 

СТ.191 Ч.3 СТ.274 Ч.1 СТ.365-1 Ч.2 СТ.404 Ч.2 СТ.421 Ч.2 

СТ.191 Ч.4 СТ.274 Ч.2 СТ.365-2 Ч.1 СТ.404 Ч.3 СТ.422 Ч.1 

СТ.191 Ч.5 СТ.275 Ч.1 СТ.365-2 Ч.2 СТ.404 Ч.4 СТ.422 Ч.2 

СТ.199 Ч.1 СТ.275 Ч.2 СТ.365-2 Ч.3 СТ.405 Ч.1 СТ.422 Ч.3 

СТ.199 Ч.2 СТ.276 Ч.1 СТ.366 Ч.1 СТ.405 Ч.2 СТ.423 Ч.1 

СТ.199 Ч.3 СТ.276 Ч.2 СТ.366 Ч.2 СТ.405 Ч.3 СТ.423 Ч.2 

СТ.209-1 Ч.1 СТ.276 Ч.3 СТ.367 Ч.1 СТ.406 Ч.1 СТ.423 Ч.3 

СТ.209-1 Ч.2 СТ.284 Ч.1 СТ.367 Ч.2 СТ.406 Ч.2 СТ.424 Ч.1 

СТ.210 Ч.1 СТ.285 Ч.1 СТ.368 Ч.1 СТ.406 Ч.3 СТ.424 Ч.2 

СТ.210 Ч.2 СТ.287 Ч.1 СТ.368 Ч.2 СТ.407 Ч.1 СТ.424 Ч.3 

СТ.211 Ч.1 СТ.319 Ч.1 СТ.368 Ч.3 СТ.407 Ч.2 СТ.424 Ч.4 

СТ.211 Ч.2 СТ.319 Ч.2 СТ.368 Ч.4 СТ.407 Ч.3 СТ.425 Ч.1 

СТ.212 Ч.1 СТ.320 Ч.1 СТ.368 Ч.5 СТ.407 Ч.4 СТ.425 Ч.2 

СТ.212 Ч.2 СТ.320 Ч.2 СТ.368-2 Ч.1 СТ.408 Ч.1 СТ.425 Ч.3 

СТ.212 Ч.3 СТ.321-1 Ч.1 СТ.368-2 Ч.2 СТ.408 Ч.2 СТ.426 Ч.1 

СТ.212 Ч.4 СТ.321-1 Ч.2 СТ.368-2 Ч.3 СТ.408 Ч.3 СТ.426 Ч.2 

СТ.219 Ч.1 СТ.321-1 Ч.3 СТ.368-3 Ч.1 СТ.409 Ч.1 СТ.426 Ч.3 

СТ.222 Ч.1 СТ.321-1 Ч.4 СТ.368-3 Ч.2 СТ.409 Ч.2 СТ.427 Ч.1 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Генерального прокурора України  

3 червня 2013 року № 69 

(зі змінами та доповненнями, внесеними 

наказом від 11 лютого 2014 року №16)  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора 

 

1. Загальні положення 

1.1. В органах прокуратури система первинного обліку є джерелом одержання даних 

для складання звітності за формою № П «Звіт про роботу прокурора» (далі – форма № П). 

Інструкція регламентує порядок ведення первинного обліку роботи прокурора і збирання даних 

для складання звітності за формою № П. 

1.2. Первинний облік повинен забезпечувати повноту та достовірність звіту і 

враховувати фактично виконану роботу за звітний період. Ведення первинного обліку роботи в 

органах прокуратури є обов’язковим.  

1.3. Первинний облік ведеться в електронному вигляді шляхом внесення до 

програмного комплексу «Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури 

України (далі – ЄССА) відомостей про прокурорську діяльність та її результати. Електронна 

система первинного обліку повинна відповідати вимогам законодавчих і нормативних актів та 

цієї Інструкції. Питання щодо технічної роботи системи визначаються окремо. 

1.4. Внесення інформації до програмного комплексу розпочинається не пізніше 

наступного дня з часу настання певного факту: початку досудового розслідування, внесення 

документа прокурорського реагування, відкриття судом провадження за позовом прокурора 

тощо. У такі ж строки здійснюється подальше доповнення або коригування відомостей.  

1.5. Дані, що містяться в ЄССА, використовуються для аналізу результатів роботи та 

здійснення контролю за прокурорською діяльністю. 

1.6. Документами первинного обліку роботи прокурорів є картки та книги, сформовані 

в ЄССА. Джерелом відомостей про роботу прокурора є також наглядові провадження, 

номенклатурні справи, матеріали перевірок, процесуальні та інші документи.  

1.7. При заповненні електронних карток користувачем повинна забезпечуватися 

повнота і достовірність обліку. Відомості до електронних карток необхідно вносити в обсязі, 

який забезпечить правильне формування відповідних таблиць звіту, незалежно від визначення 

технічною інструкцією окремих полів як «необов’язкових» (тобто тих, до яких інформація 

вноситься за її наявності). 

1.8. Коригування відомостей первинного обліку, на підставі яких сформовано звіт у 

програмному комплексі, допускається тільки у межах звітного року. 

1.9. Відомості до форм первинного обліку вносять працівники прокуратури, які 

виконали облікову роботу. Це правило поширюється на випадки виконання працівником функцій 

за різними напрямами діяльності.  

1.10. Кожен користувач програмного комплексу несе персональну відповідальність за 

своєчасне, повне і достовірне відображення даних про виконану ним роботу в електронних 

формах обліку. Опрацювання, підсумовування облікових даних за звітний період на конкретному 

напрямі проводить працівник, за яким цей напрям визначено згідно з розподілом обов’язків.  

1.11. Керівники прокуратур і підрозділів апаратів у межах компетенції забезпечують 

контроль за своєчасним та об’єктивним відображенням даних в ЄССА. 

1.12. Керівники структурних підрозділів апаратів прокуратур вищого рівня контролюють 

за напрямами діяльності стан первинного обліку роботи у підпорядкованих прокуратурах та 

очолюваних підрозділах.  

1.13. Відповідальність за організацію роботи з ведення первинного обліку покладається 

на керівників, які підписують звіт.  

1.14. Самостійними структурними підрозділами апаратів прокуратур усіх рівнів звіти 

про роботу прокурора до підрозділів з питань статистики надаються разом з книгами первинного 
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обліку, роздрукованими з ЄССА. 

1.15. У міських, районних, міжрайонних, спеціалізованих прокуратурах (на правах 

міських) книги первинного обліку роботи, які враховують фактично виконану роботу за звітний 

період, роздруковуються з ЄССА перед поданням звіту до прокуратури вищого рівня і 

долучаються до окремої номенклатурної справи.  

1.16. Показники первинного обліку роботи повинні формуватися  відповідно до вимог, 

які встановлені Інструкцією зі складання звітності про роботу прокурора. 

 

2. Облік результатів роботи прокурора з нагляду за додержанням законів щодо захисту прав 

і свобод громадян та інтересів держави 

2.1. Формами первинного обліку на вказаному напрямі є електронні картки на 

постанови про проведення перевірок, акти прокурорського реагування, кримінальні провадження, 

позови, а також побудовані на їх основі електронні книги:  

 - обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод 

громадян та інтересів держави; 

 -  обліку скарг (подань) на постанови суду у справах про адміністративні правопорушення; 

 - обліку постанов про проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і 

застосуванням законів. 

2.2. У вказаних формах робота прокурора обліковується після винесення постанов про 

проведення перевірок, початку досудового розслідування, внесення актів реагування, відкриття 

провадження судами за позовами прокурора. Такі відомості доповнюються (коригуються) після 

направлення до суду кримінальних проваджень або їх закриття, у т.ч. на підставі п.п. 1, 2, 3 ч. 1 

ст. 284 КПК України, розгляду документів реагування, скасування нормативно-правових актів, 

притягнення до відповідальності посадових осіб, реального стягнення збитків, коштів і 

соціальних виплат.  

2.3. При заповненні електронних карток з питань нагляду за додержанням і 

застосуванням законів заповнюються відомості щодо: 

- назви підприємства, установи, організації, органу, в яких виявлено порушення 

закону; 

- дати прийняття постанови про проведення перевірки або внесення акта реагування;  

- підстав для проведення перевірки;   

- відомостей щодо оскарження постанови про проведення перевірки; 

- суті виявленого порушення закону; 

- номера кримінального провадження та правової кваліфікації кримінального 

правопорушення;  

- результатів досудового розслідування кримінальних проваджень (направлених до 

суду у порядку п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 283 КПК України з обвинувальним актом, з клопотаннями 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності, про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, закритих з підстав, передбачених п.п. 1–8 ч. 1 

ст. 284 КПК України. Кількість направлених до суду та закритих кримінальних 

проваджень формується з числа проваджень, досудові розслідування в яких розпочато у 

поточному та минулих роках); 

- розгляду документів реагування із зазначенням дати відповіді;  

- скасування незаконних нормативно-правових актів;  

- посадових осіб органів державної виконавчої влади або місцевого самоврядування, у 

т.ч. посадових осіб органів державного контролю та правоохоронних органів, притягнутих 

до відповідальності за результатами розгляду акта прокурорського реагування; 

- відшкодованих збитків, коштів та соціальних виплат; 

- сум, на які судами з початку звітного року відкрито провадження за позовами 

прокурорів, пред’явленими за результатами здійснення нагляду за додержанням і 

застосуванням законів; 

 з інших питань відповідно до реквізитів карток. 

 2.4. Показники з питань ініціювання перегляду постанов суду в справах про 

адміністративні правопорушення заповнюються прокурорами, які внесли подання (скарги), 

незалежно від того, яким судом вони розглянуті. 
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 2.5. При заповненні карток на постанови про проведення перевірок та документи 

прокурорського реагування заповнюються необхідні реквізити, які забезпечують зв’язок цих 

показників. 

 2.6. Суми коштів зазначаються в абсолютних числах у тисячах гривень. Відомості щодо 

площі земель відображаються у відносних числах – гектарах, десятих та сотих гектара (як 

приклад – 0,48 га).  

 

3. Облік результатів роботи прокурора щодо представництва в суді інтересів громадянина 

або держави та їх захисту при виконанні судових рішень 

3.1. Формами обліку роботи на вказаному напрямі є електронні картки на пред’явлені 

прокурором при здійсненні представницької діяльності позови, заяви, подання, апеляційні, 

касаційні скарги, позови, у яких прокурором здійснено вступ у розгляд справи, а також 

електронні книги: 

- книга обліку позовів прокурора та реального виконання судових рішень; 

- книга обліку заяв прокурора в порядку наказного провадження; 

- книга обліку участі в розгляді справ судами першої інстанції; 

- книга обліку участі прокурора в розгляді справ судами апеляційної та касаційної 

інстанцій; 

- книга обліку внесених прокурором скарг та заяв на судові рішення. 

3.2. Облік ведеться тими прокурорами, які пред'явили позов, заяву, незалежно від того, 

яким судом вони розглянуті. Направлений до суду позов обліковується після прийняття судом 

ухвали про відкриття або порушення провадження у справі. 

3.3. Дані стосовно позовів, пред’явлених у кримінальному судочинстві, вносяться 

прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва.  

3.4. Облік заяв прокурора до суду в порядку наказного провадження ведеться тими 

прокурорами, які звернулися до суду із заявою в порядку наказного провадження. Внесення 

облікової інформації до електронної картки розпочинається з моменту прийняття судом ухвали 

про відкриття наказного провадження (ст.102 ЦПК України). 

3.5. Облік участі у розгляді справ судами першої інстанції передбачає відображення 

даних про участь у справах за позовами прокурорів та справах, де прокурором ініційовано вступ 

у справу, і ведеться прокурором, який забезпечував участь. 

3.6. Відомості щодо сум грошових коштів, стягнутих судом на користь громадянина або 

держави за висновком прокурора, де ініційовано його вступ на стороні позивача, або у стягненні 

яких відмовлено на підставі висновку прокурора у разі його участі на стороні відповідача, 

заповнюються лише за результатами судового розгляду. Облік цих відомостей здійснюється 

лише тим прокурором, який уперше вступив у розгляд справи, порушеної за позовом іншої 

особи, незалежно від подальшого розгляду такої справи судами вищестоящих інстанцій. 

3.7. Облік участі прокурора в розгляді справ судами апеляційної та касаційної інстанцій 

здійснює той прокурор, який брав участь у розгляді справи, незалежно від виду судочинства. 

3.8. Облік внесених скарг та заяв прокурора на судові рішення передбачає  внесення до 

ЄССА відомостей щодо внесених і розглянутих апеляційних та касаційних скарг прокурора, заяв 

про перегляд судових рішень та заяв за нововиявленими обставинами на судові рішення в 

цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Облік ведеться прокурорами, які 

внесли скаргу чи заяву, незалежно від того, яким судом вони розглянуті. 

3.9. Дані про скарги (заяви) на судові рішення щодо позовів, пред’явлених у 

кримінальному судочинстві, вносяться прокурором, який забезпечує процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням. 

3.10. Суми коштів зазначаються в абсолютних числах у тисячах гривень. Відомості щодо 

площі земель відображаються у відносних числах – гектарах, десятих та сотих гектара. 

 

4. Облік результатів роботи прокурора з нагляду за додержанням законів у кримінальному 

провадженні 

4.1. Облікові дані вносяться прокурором, який виконав роботу (прийняв відповідне 

рішення), у тому числі прокурором вищого рівня при виявленні порушення в діяльності 
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підпорядкованої прокуратури.  

4.2. Формами первинного обліку на вказаному напрямі є електронні картки на акти 

реагування, процесуальні документи (апеляційні і касаційні скарги, вказівки, клопотання до суду 

про застосування запобіжних заходів, постанови), картки на інші відомості (про початок 

кримінального провадження, повідомлення про підозру, виявлення кримінальних 

правопорушень, участь у розгляді слідчим суддею скарг), а також сформовані на їх основі 

електронні книги: 

- книга обліку роботи прокурора з нагляду за законністю проведення досудового 

розслідування; 

- книга обліку розгляду апеляційних скарг прокурора на судові рішення з питань 

досудового розслідування; 

- книга обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законності в діяльності 

правоохоронних органів на стадії досудового розслідування; 

- книга обліку клопотань про застосування запобіжних заходів. 

4.3. Підрахунок кількості винесених документів або виконаних процесуальних дій 

прокурора проводиться в кінці звітного періоду щодо органів відповідно до даних, сформованих 

в електронних книгах.  

4.4. Відомості про виявлення прихованих від обліку кримінальних правопорушень, 

скасування постанов про закриття кримінального провадження, відновлення досудового 

розслідування вносяться із зазначенням номера кримінального провадження, дати початку 

досудового розслідування,  органу, якому доручено проведення досудового розслідування, 

кваліфікації кримінальних правопорушень, номера наглядового провадження. 

4.5. Відомості про результати досудового розслідування обліковуються із зазначенням 

відповідної статті КПК України та дати прийняття рішення. 

4.6. Відомості про кримінальні провадження, у яких прокурором надані письмові 

вказівки у порядку, передбаченому ст. 36 КПК України, відображаються із зазначенням дати їх 

надання. 

4.7. При обліку відомостей щодо участі прокурора в розгляді слідчим суддею скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора у разі розгляду однієї скарги протягом 

декількох судових засідань участь прокурора обліковується один раз після проголошення 

рішення. 

4.8. Облік розгляду апеляційних скарг прокурора на судові рішення з питань 

досудового розслідування передбачає внесення до ЄССА відомостей про результати розгляду 

апеляційних скарг прокурора на ухвали слідчого судді з питань, які вирішувалися на стадії 

досудового розслідування до направлення матеріалів кримінального провадження до суду (ст. 

309 КПК України).  

4.9. До електронних форм обліку з вказаних питань слід вносити: 

- інформацію про номер кримінального та наглядового провадження; 

- фабулу кримінального правопорушення або дані про підозрювану чи затриману особу (П. 

І. Б., дата народження, дата повідомлення про підозру або затримання); 

- прізвище прокурора, який погодив клопотання; 

- підстави оскарження із зазначенням короткого змісту клопотання, у задоволенні якого 

відмовлено; 

- дату направлення апеляційної скарги та назви суду; 

- дату та результати розгляду апеляційної скарги. 

4.10. При обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законності в діяльності 

правоохоронних органів на стадії досудового розслідування  відображаються результати 

реагування прокурорів на порушення закону в діяльності органів внутрішніх справ, Міндоходів 

та Служби безпеки України.  

4.11. При обліку внесених прокурором і розглянутих подань зазначається дата їх 

внесення та надходження відповіді, фабула та вимоги прокурора,  правоохоронний орган, 

прізвище і посада працівників, притягнутих до дисциплінарної відповідальності (за їх наявності).  

4.12. Відомості щодо працівників відповідних органів, яких повідомлено про підозру за 

фактами вчинення кримінальних правопорушень, вносяться за направленими до суду 

кримінальними провадженнями.  
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4.13. Облік клопотань про застосування запобіжних заходів  здійснюється шляхом 

відображення в картках даних про подані до суду прокурором (слідчим за погодженням з 

прокурором) клопотання про обрання запобіжних заходів, результати їх розгляду судом, 

відомостей щодо звільнених з-під варти осіб тощо.  

4.14. До електронних форм первинного обліку з вказаних питань вносяться відомості 

про: вид акта, орган досудового розслідування, дату початку кримінального провадження, номер 

кримінального провадження та кваліфікацію, дату направлення клопотання, його зміст і вимоги, 

дані про осіб, щодо яких направлено клопотання, дату їх затримання, дату і результати судового 

розгляду, розмір застави, внесені прокурором апеляційні скарги та інші згідно з передбаченими 

полями. За необхідності робляться відповідні відмітки щодо показників, пов’язаних із 

здійсненням нагляду на транспорті та у справах щодо неповнолітніх. 

4.15. Відомості про осіб, звільнених з-під варти, вносяться до відповідної вкладеної або 

додаткової картки із відображенням інформації про підстави і дату звільнення, правоохоронний 

орган, яким розслідувано провадження, дані про особу, кваліфікацію кримінального 

правопорушення, дату рішення суду та ін. 

4.16. Облік роботи прокурора з нагляду за додержанням законів при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності передбачає відображення кількісних показників щодо 

перевірених оперативно-розшукових справ   (далі – ОРС), актів реагування прокурора: 

подань, наданих прокурором доручень керівникам відповідних правоохоронних органів про 

проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону, 

документів про скасування незаконних постанов про заведення, закриття та зупинення 

ОРС, поновлення провадження в ОРС, вказівок про проведення оперативно-розшукових 

заходів, кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за 

результатами розгляду внесених прокурором подань, а також за наслідками ініційованих 

ним службових перевірок. Як приклад, за необхідності внесення даних щодо результатів 

нагляду робляться позначки: «Розглянуто подань про усунення порушень закону – 1», 

«Скасовано незаконних постанов – 2. 

4.17. Формами первинного обліку є картки та сформована за їх допомогою електронна 

книга обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-

розшукової діяльності. 

4.18. При внесенні інформації з вказаного напряму до ЄССА слід дотримуватися вимог 

щодо порядку обліку документів, які містять службову інформацію. 

4.19. При обліку інформації у кримінальних провадженнях необхідно дотримуватися 

положень Кримінального процесуального кодексу України щодо нерозголошення даних 

досудового слідства. 

 

5. Облік результатів роботи прокурора у галузі міжнародно-правового співробітництва під 

час кримінального провадження 

5.1. Облік роботи прокурора у галузі міжнародно-правового співробітництва під час 

кримінального провадження здійснюється у ЄССА в розділі «Правоохоронні органи»// 

«Реєстрація звернень про правову допомогу». 

5.2. В Генеральній прокуратурі України облік роботи на вказаному напрямі здійснює 

Головне управління міжнародно-правового співробітництва та європейської інтеграції. 

5.3. Документами первинного обліку є картки та електронні книги: обліку запитів 

(звернень) іноземних установ про надання правової допомоги та обліку запитів (звернень) 

українських установ про надання правової допомоги. 

5.4. У програмному комплексі ЄССА картки заводяться на звернення про правову 

допомогу. До них вноситься інформація про: вид звернення;  вид правової допомоги; дату і номер 

реєстрації звернення у прокуратурі; країну звернення; дату надіслання (надходження); дату 

виконання; результати вирішення; зміст, правоохоронний орган та інші дані відповідно до 

визначених реквізитів картки. 

5.5. При заповненні полів електронної картки слід враховувати наступне: 

- інформація щодо дати виконання запиту (у полі «дата виконання») обліковується шляхом 

зазначення дати направлення матеріалів ініціатору; 

- поле «звернення отримано (направлено) заповнюється тільки у разі отримання запиту від 
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прокуратури вищого рівня або направлення його до прокуратури вищого рівня; 

- до поля «реєстраційний номер» необхідно вносити інформацію про номер наглядового 

провадження; 

- відомості щодо дати і номера реєстрації запиту у прокуратурі відображаються відповідно 

до дати і номера обліку такого документа як вхідної кореспонденції; 

- поля щодо виду звернення, виду правової допомоги, результату вирішення заповнюються 

шляхом обрання відповідного значення із списку, який міститься у картці; 

- при викладенні стислого змісту, необхідно зокрема вказувати номер кримінального 

провадження, П. І. Б. обвинуваченого або підозрюваного (за наявності таких даних). 

5.6. Облік відомостей з питань екстрадиції з окремих питань має свої особливості. При 

обліку відомостей за запитами українських установ до поля «дата надіслання (надходження)» 

необхідно вносити дані про дату направлення Генеральною прокуратурою України запиту до 

іноземної держави. Інформація щодо дати виконання до відповідного реквізиту електронної 

картки вноситься за датою надходження інформації про результати розгляду запиту від іноземної 

установи до Генеральної прокуратури України. При обліку інформації за запитами іноземних 

установ, відмітка у полі «дата надходження» повинна співпадати з інформацією у реквізиті «дата 

реєстрації». 

 

6. Облік участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних проваджень та перегляді 

судових рішень 

6.1. Формами  первинного обліку роботи на цьому напрямі є картки та сформовані в 

ЄССА книги: 

- книга обліку участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень з обвинувальними 

актами; 

- книга обліку участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

- книга обліку участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень щодо застосування 

примусових заходів медичного та виховного характеру, а також у судовому розгляді питань, 

пов’язаних з виконанням вироків; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ апеляційною інстанцією; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ у касаційному порядку; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ Верховним Судом України; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ за нововиявленими обставинами. 

6.2. Облік участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень ведеться в 

прокуратурах усіх рівнів, які беруть участь у розгляді судами кримінальних проваджень у першій 

інстанції. 

6.3. Кожне направлене до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом 

повинно відразу бути відображене в ЄССА для подальшого фіксування ходу та результатів його 

розгляду, а за необхідності – для реагування на допущену судом тяганину. 

6.4. Результати судового розгляду кримінальних проваджень відображаються за даними 

довідок, складених прокурором, який брав у ньому участь. 

6.5. Відображення у звітності участі прокурорів у судовому розгляді проваджень з 

ухваленням вироку в системі здійснюється за допомогою картки кримінального провадження, 

яку створено у розділі «Держобвинувачення»/ «Кримінальні провадження». 

6.6. Нові картки кримінального провадження можуть створюватися лише за їх 

відсутності у системі. 

6.7. До картки кримінального провадження вносяться відомості про: номер 

провадження (справи), дату порушення, вид документа (орган, яким  розпочато кримінальне 

провадження), тип провадження (щодо особи або за фактом), місце скоєння кримінального 

правопорушення, кваліфікацію, завдані збитки. 

6.8. Інформація щодо участі у судовому розгляді кримінального провадження 

обліковується шляхом внесення даних до вкладеної картки «Розгляд у суді». У вказаній картці 

відображається інформація про дату направлення провадження до суду, назву суду, дату 

підготовчого судового засідання, відомості щодо судового розгляду, прізвище і позицію 

прокурора, рішення суду, у тому числі щодо запобіжного заходу, дані щодо обвинуваченого та 
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інші реквізити. 

6.9. Облік участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень щодо застосування 

примусових заходів медичного та виховного характеру, а також у судовому розгляді питань, 

пов’язаних з виконанням вироків, здійснюється шляхом внесення інформації до картки «Розгляд 

інших питань» з розділу «Держобвинувачення»//«Участь у розгляді судом інших питань». Крім 

загальних реквізитів, які заповнюються у картці кримінального провадження, із зазначених 

питань до облікових форм вноситься інформація щодо органу, яким порушено питання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи виконання вироку, 

прокурора, який затвердив клопотання.   

6.10. Облік участі прокурора у розгляді справ апеляційною інстанцією  ведеться в 

галузевих підрозділах Генеральної прокуратури України і прокуратур обласного рівня тими 

прокурорами, які беруть участь у перегляді судових рішень відповідно до визначених галузевим 

наказом повноважень.  

6.11. Облік участі прокурора у розгляді справ у касаційному порядку, у тому числі облік 

касаційних скарг, ведеться у галузевих підрозділах Генеральної прокуратури України, які беруть 

участь у перегляді судових рішень відповідно до визначених галузевим наказом повноважень.  

6.12. Облік участі прокурора у судовому провадженні з перегляду рішень Верховним 

Судом України ведеться працівниками галузевих підрозділів Генеральної прокуратури України, 

які беруть участь у перегляді судових рішень відповідно до визначених галузевим наказом 

повноважень.  

6.13. Облік участі прокурора у розгляді справ за нововиявленими обставинами ведеться в 

галузевих підрозділах Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня, міських, 

районних, міжрайонних, спеціалізованих прокуратурах (на правах міських) тими прокурорами, 

які беруть участь у перегляді судових рішень.  

 

7. Облік роботи прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

7.1. Облік роботи прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, ведеться у відповідних 

структурних підрозділах центрального апарату, апаратів прокуратур Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прокуратур регіонів з нагляду за додержанням законів 

у воєнній сфері, у міських, районних, міжрайонних та спеціалізованих прокуратурах (на правах 

міських). 

7.2. Формами первинного обліку на вказаному напрямі нагляду є картки та електронна 

книга обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

7.3. Електронні картки заповнюються на проведені перевірки, акти реагування, 

кримінальні провадження. 

7.4. До карток перевірки вносяться відомості про дату перевірки, вид нагляду, тип і 

назву установи, у якій проведено перевірку. За наявності показників щодо внесених актів 

реагування, порушених кримінальних проваджень, звільнених осіб, які незаконно утримувалися, 

внесених інформацій про стан законності заповнюються відповідні поля.   

7.5. Картки актів реагування заповнюються на внесені вказівки, подання, постанови. 

Указані облікові форми пов’язані із картками на проведені перевірки. Інформація до карток 

вноситься про вид нагляду, вид акта реагування, тип установи, у діяльності якої виявлено 

порушення, притягнутих до відповідальності посадових осіб, а також незаконно утримуваних 

осіб, яких звільнено за ініціативою прокурора.  

 

8. Облік роботи з розгляду і вирішення звернень 

8.1. Формами обліку роботи з розгляду і вирішення звернень є картка на звернення, а 

також електронна книга обліку скарг, заяв і звернень, прийнятих на особистому прийомі.  

8.2. До карток на звернення вноситься інформація про дату і номер реєстрації 
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звернення, дату надходження виконавцю, дату вирішення (направлення), категорію, вид і зміст 

звернення, дані про заявника, за необхідності здійснюється відмітка щодо надходження з 

особистого прийому та заповнюються інші значення, у тому числі щодо порушення строків та 

порядку розгляду.  

8.3. При заповненні реквізитів карток, зокрема щодо строків вирішення, виду 

звернення, інформація вноситься відповідно до вимог Інструкції зі складання звітності про 

роботу прокурора з урахуванням вимог Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та 

особистого прийому в органах прокуратури, затвердженої наказом Генерального прокурора 

України від 21.06.2011 № 9гн. 

8.4. Якщо при розгляді звернення з’ясовано, що воно по суті є заявою про кримінальне 

правопорушення, прокурор вживає заходів до реєстрації його в установленому порядку.  

 

9. Облік роботи з висвітлення діяльності органів прокуратури 

9.1. Формами обліку роботи прокурора є картки виступів у засобах масової інформації 

та сформована на їх основі електронна книга обліку роботи прокурора з висвітлення діяльності 

органів прокуратури.    

9.2. До картки виступу в ЗМІ вноситься інформація про дату виступу, вид висвітлення 

прокурорської діяльності, тему або назву, автора виступу. За необхідності вказується назва ЗМІ 

та прикріплюється текст виступу. 

10. Облік роботи з розгляду запитів на інформацію 

10.1. Формою первинного обліку роботи прокурора з питань забезпечення доступу до 

публічної інформації є електронна картка на запит на інформацію.   

10.2. У картці зазначається номер запиту, дата надходження, строк і дата відповіді, 

характер і зміст запиту, результат виконання. При направленні запиту іншим розпорядникам 

інформації в картці робляться необхідні відмітки.  

10.3. Інформація про дублікати (копії запитів від однієї особи з однаковим текстом) 

вноситься шляхом заповнення відповідного поля. 

 

Управління статистики, організації та ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 
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ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

 

Управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

з питань організації внесення даних про роботу прокурора до Єдиної системи статистики та 

аналізу, контролю за їх достовірністю 

 

 

Методичні рекомендації підготували: 

 

Норик О.Г. – заступник начальника відділу статистичної інформації та аналізу управління 

статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної 

прокуратури України; 

 

Саповська О.А. – старший прокурор відділу статистичної інформації та аналізу управління 

статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної 

прокуратури України. 

 

 

Схвалено науково-методичною радою 

 при Генеральній прокуратурі України 

Протокол від 20.06.2013 №5 
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Вступ 

 Облік і звітність є важливими складовими діяльності органів прокуратури, оскільки 

дозволяють отримувати дані про стан законності в державі та планувати заходи на перспективу.  

 З метою удосконалення порядку збору інформації наказом Генерального прокурора 

України від 28.12.2011 №123 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом від 06.12.2012 

№128) у практичну діяльність органів прокуратури впроваджено програмний комплекс «Єдина 

система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» (далі – ЄССА). 

Для визначення основних засад організації відображення даних в ЄССА та контролю за їх 

достовірністю прийнято низку нормативно-розпорядчих документів, а також розроблено 

технічну інструкцію для користувачів системи. 

На важливість забезпечення достовірності статистичної інформації, належного 

функціонування програмного комплексу звернуто увагу в галузевому наказі Генерального 

прокурора України від 25.09.2012 №15гн «Про організацію роботи з питань статистики, ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень». 

Функціонування єдиної системи розширило можливості для здійснення оперативного 

керівництва, контролю та аналітичної роботи з безпосереднім використанням первинних 

статистичних даних, спрощення наявної системи документообігу, звільнення працівників 

прокуратури від рутинної непродуктивної праці, поліпшення їхньої поінформованості. На даний 

час система є незамінною складовою  процесу автоматизованого формування звітності та її 

аналізу. 

З огляду на викладене наказом Генерального прокурора України від         03.06.2013 №69 

облік роботи в електронному вигляді встановлено єдиною формою первинного обліку, із 

припиненням практики письмового заповнення книг і карток. Упровадження такого порядку 

підвищує вимоги до користувачів системи та керівників прокуратур і підрозділів щодо 

забезпечення об’єктивного і своєчасного внесення до програмного комплексу необхідних 

відомостей. 

Проте на практиці ще допускаються порушення при відображенні відомостей про роботу 

прокурора у програмному комплексі і як наслідок – перекручення звітності, що свідчить про 

необхідність удосконалення механізму контролю за додержанням вимог нормативно-правових 

документів з цих питань, насамперед – Закону України «Про державну статистику». 

Методичні рекомендації розроблено з метою надання теоретичної і практичної допомоги, 

всебічного сприяння правильній організації роботи структурних підрозділів центрального та 

обласних апаратів, міськміжрайпрокуратур щодо первинного обліку роботи у програмному 

комплексі та контролю за достовірністю його даних.  

 

1. Загальні положення 

Первинний облік – це повсякденна діяльність, яка полягає у фіксації у відповідних формах 

відомостей про результати виконаної прокурором роботи і є початковим етапом у процесі 

формування статистичної звітності. 

Система первинного обліку ґрунтується на реєстрації даних про виконану прокурором 

роботу та подальшому доповненні (коригуванні) цих відомостей  залежно від результатів 

реалізації використаних повноважень.  

Інструкцією про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора, затвердженою 

наказом Генерального прокурора України від 03.06.2013 № 69, встановлено обов’язковість 

ведення в органах прокуратури первинного обліку роботи.  

Первинний облік здійснюється в електронному вигляді шляхом заповнення електронних 

карток, які передбачено для кожної галузі прокурорської діяльності (так, окремі картки 

заповнюються на документи прокурорського реагування, позовні заяви, кримінальні 

провадження, звернення тощо). Інформація, яка внесена до карток, експортується до електронних 

книг первинного обліку роботи, а також до звітності. 

Таким чином, формами первинного обліку роботи прокурорів є картки та книги, 

сформовані в ЄССА. При внесенні відомостей до електронних карток необхідно керуватися 

загальними правилами, встановленими Інструкцією про порядок ведення первинного обліку 

роботи прокурора, а також вимогами Інструкції зі складання звітності про роботу прокурора. 
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Порядок заповнення полів і вкладок електронних карток також визначено технічною інструкцією 

з роботи в ЄССА, яка міститься у розділі системи «Кабінет».  

Технічні вимоги для забезпечення функціонування ЄССА в органах прокуратури 

встановлено розпорядженням Генерального прокурора України від 05.10.2011 №128 (додаток 

№1). Однією з основних умов, які мають виконуватися для забезпечення роботи програмного 

комплексу, є належне комп’ютерне забезпечення.  

Загальними вимогами до інформації, яка вноситься у форми первинного обліку, є її 

якість, повнота і об’єктивність. 

Вимога повноти передбачає внесення даних первинного обліку у такому обсязі, який 

забезпечить правильне формування відповідних таблиць звіту, незалежно від визначення 

технічною інструкцією окремих полів як «необов’язкових» (тобто тих, до яких інформація 

вноситься за її наявності). 

Функціональні можливості ЄССА передбачають необхідний мінімум інформації, за умови 

внесення якого (шляхом заповнення відповідних «обов’язкових полів») відомості будуть 

збережені в системі. Проте, для  експорту у відповідні таблиці звіту необхідно забезпечити 

заповнення ряду інших полів («необов’язкових»). Отже, певні реквізити, що є необов'язковими на 

момент створення електронної картки, підлягають заповненню у подальшому.  

При цьому, виходячи із практичних напрацювань у роботі з програмним комплексом, 

лише за умови максимально повного внесення даних до реквізитів карток забезпечується 

належний зв’язок показників. 

Вимога об’єктивності передбачає достовірне відображення у первинному обліку 

відомостей про результати наглядової діяльності. Порушення цієї вимоги призводить до 

перекручень даних звітності.  

Особливої уваги заслуговують питання правильності внесення інформації до електронних 

карток і вкладок у ЄССА. Унаслідок того, що в програмному комплексі між таблицями звіту 

існує логічний взаємозв’язок, при заповненні з помилками одного розділу звіту автоматично ці 

помилки впливають на об’єктивність іншого розділу. Наприклад, неправильний облік вирішених 

звернень (таблиця 21 «Розгляд і вирішення звернень (без дублікатів)» звіту форми №П) 

призводить до їх неправильного рознесення за категоріями (таблиця 22 «Категорії вирішених та 

задоволених звернень» цього ж звіту).  

Непоодинокими при включенні даних до ЄССА є такі порушення: 

- подвійний облік (дублювання) однієї і тієї ж інформації, який призводить до перевищень 

звітних показників ЄССА порівняно зі звітом про роботу прокурора; 

- відображення даних про кошти у гривнях (а не в тисячах гривень, як вимагає Інструкція 

зі складання звіту про роботу прокурора), за рахунок чого суми у тисячі разів завищуються; 

- зазначення сум не в цілих числах, а з відображенням десятих та сотих. 

Вимога своєчасності означає, що інформація до первинного обліку має вноситися у 

встановлені строки. 

Інструкцією про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора (пункт 1.4) 

встановлено, що внесення інформації до програмного комплексу розпочинається не пізніше 

наступного дня з часу настання певного факту: початку досудового розслідування, внесення 

документа прокурорського реагування, відкриття судом провадження за позовом прокурора 

тощо. У такі ж строки здійснюється подальше доповнення або коригування відомостей.  

Інструкція зі складання звітності про роботу прокурора (а також технічна інструкція)

 передбачає певні умови, за яких інформація з форм первинного обліку переноситься 

(експортується) до звіту. У більшості випадків вони пов’язані із настанням певних правових 

наслідків за результатами вжитих прокурором заходів: направлення до суду кримінальних 

проваджень чи їх закриття, розгляду із вжиттям заходів подань, скасування нормативно-правових 

актів,  притягнення до відповідальності посадових осіб за вимогою прокурора, реального 

стягнення коштів за актами реагування.   

Ураховуючи особливості автоматизованого формування звіту, особлива увага звертається 

на оперативність внесення остаточних даних до електронних карток ЄССА.  

Крім того, щодо термінів внесення відомостей про розгляд звернень  ураховується 

наступне. Інструкція про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в 

органах прокуратури України, затверджена наказом від 21.06.2011 №9гн (із змінами), передбачає,  
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що всі звернення, які надходять до органів прокуратури, підлягають обов’язковій реєстрації  у 

програмному комплексі ЄССА працівниками прокуратури відповідного рівня в день їх 

надходження, з подальшим внесенням інформації про заявника, характер та суть звернення, дату 

його вирішення. Статистичні картки на звернення заповнюються одночасно з передачею для 

відправлення відповіді заявнику.  

Безумовно, дотримуватися має вимога щодо обліку всієї необхідної інформації у межах 

кожного звітного періоду. Коригування відомостей первинного обліку, на підставі яких 

сформовано звіт у програмному комплексі, допускається тільки у межах звітного року (пункт 1.8 

Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора). 

Типовими прикладами порушень вимог своєчасності при роботі в програмному комплексі 

можна назвати:  

- перенесення інформації на наступний звітний період (у тому числі із одного року в 

інший); 

- реєстрацію інформації лише наприкінці звітного періоду; 

- заповнення карток на документ прокурорського реагування після його розгляду; 

- заповнення карток на постанови про проведення перевірок після їх вручення або 

внесення акта реагування.  

Недотримання вимоги своєчасності внесення облікових даних призводить до формування 

звітності з неповними даними або перекрученнями. 

При відображенні відомостей щодо грошових коштів, їх суми зазначаються у національній 

валюті в цілих числах. Відомості щодо площі земель відображаються у відносних числах – 

гектарах, десятих та сотих гектара (як приклад – 0,48 га).  

 Тільки належним чином внесені до форм первинного обліку дані є основою для аналізу 

результатів роботи та контролю за прокурорською діяльністю. 

 

2. Організація роботи щодо ведення первинного обліку роботи в  програмному 

комплексі ЄССА та контролю за його достовірністю 

Відповідно до п.1 наказу Генерального прокурора України від 25.09.2012 №15гн 

організацію ведення первинного обліку роботи та звітності покладено на керівників органів 

прокуратури усіх рівнів: заступників Генерального прокурора України, прокурорів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокурорів на правах 

обласних,  керівників структурних підрозділів апаратів, міських, районних, міжрайонних та 

прирівняних до них прокурорів. 

Указана норма підкреслює важливість питань ведення обліково-звітної роботи в органах 

прокуратури. 

У розвиток загального обов’язку організації діяльності на цьому напрямі  вищевказаних 

керівників зобов’язано:  

- забезпечувати своєчасність та об’єктивність внесення відомостей про результати роботи 

до Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів прокуратури України (п.1.3 наказу); 

- забезпечувати функціонування програмного комплексу «Єдина система статистики та 

аналізу роботи органів прокуратури України» та впровадження в роботу сучасних інформаційних 

технологій, засобів електронного зв’язку (п.1.3 наказу). 

Крім того, пункт 2 галузевого наказу визначає обов’язки щодо обліково-звітної роботи – 

керівників прокуратур (під якими слід розуміти не лише прокурорів, а й заступників), 

структурних підрозділів апаратів обласного рівня та прокурорів міст з районним поділом:  

- організовувати вивчення стану первинного обліку, достовірності статистичної 

інформації за напрямами діяльності, у тому числі при виїздах на місця; 

- здійснювати перевірки своєчасності, повноти та правильності внесення даних до ЄССА; 

- вживати заходів до негайного усунення порушень обліково-статистичної дисципліни; 

- копії доповідних записок направляти до підрозділів з питань статистики у п’ятиденний 

строк після підписання для контролю за коригуванням звітності. 

Керівників самостійних структурних підрозділів апаратів зобов’язано контролювати стан 

первинного обліку як безпосередньо у підрозділі, так і в підпорядкованих прокуратурах. Указані 

положення додатково закріплено в Інструкції зі складання звітності про роботу прокурора (п.п. 

2.11, 2.12, 2.13), Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора  (п. 1.12), 
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Регламенті Генеральної прокуратури України (п. 10.1), а отже, вони мають також відображатися 

у регламентах прокуратур обласного рівня та міст з районним поділом. 

Підрозділи з питань статистики забезпечують повсякденний контроль за повнотою, якістю 

і достовірністю внесення даних до ЄССА  відповідно до вимог наказу Генерального прокурора 

України від 28.12.2011 №123 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Генерального 

прокурора України від 06.12.2012 №128) про запровадження програмного комплексу.  

Відповідно до згаданих наказів обов’язки щодо контролю за станом внесення даних до 

системи покладено також на Головне управління забезпечення діяльності органів прокуратури та 

керівників секретаріатів. Слід відзначити, що такі контрольні функції працівники зазначених 

підрозділів здійснюють у межах закріплених повноважень, тобто з питань, пов’язаних із 

веденням діловодства. 

Внесення даних до форм первинного обліку проводиться працівником, який виконав 

облікову роботу, у тому числі якщо він виконує роботу за різними напрямами прокурорської 

діяльності (п.1.9 Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора). 

Кожен користувач програмного комплексу несе персональну відповідальність за 

своєчасне, повне і достовірне відображення даних про виконану ним роботу в електронних 

формах обліку.  

Опрацювання, підсумовування облікових даних за звітний період на конкретному напрямі 

проводить працівник, за яким цей напрям визначено згідно з розподілом обов’язків (п. 1.10 

Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора).  Не знімаючи особистої 

відповідальності кожного користувача системи за якість внесених даних, такий порядок 

дозволить більш організовано відслідковувати весь процес внесення інформації, її своєчасне 

коригування. 

Зі змісту п.1.13 вищезгаданої Інструкції випливає, що відповідальність за об’єктивність 

відображення відомостей в ЄССА покладається на керівників, які підписують звіт. Такими 

повноваженнями щодо складання і підписання звіту наділені керівники прокуратур і керівники 

самостійних структурних підрозділів апаратів (перелік їх наведено у п.п. 2.2, 2.3, 2.5, 2.17 

Інструкції зі складання звітності про роботу прокурора). 

Для забезпечення контролю керівнику прокуратури районного рівня надаються 

роздруковані з ЄССА книги первинного обліку.  У подальшому такі роздруківки долучаються до 

окремої номенклатурної справи.  

У повсякденній діяльності перед керівником прокуратури (підрозділу) можуть постати 

питання визначення, заміни працівників, які розпочали внесення облікових даних. Зокрема на 

практиці зустрічаються випадки, коли користувачі вносили інформацію до системи навіть після 

того, як були переведені до іншого підрозділу. Як наслідок, такі дані не зберігалися. 

Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України (п. 1.16) визначено, що у разі 

звільнення або тимчасової відсутності прокурорсько-слідчого працівника (відпустка, 

відрядження тощо) усі службові документи, що перебувають у нього, передаються за вказівкою 

керівника структурного підрозділу, прокурора іншому виконавцю через секретаріат або 

канцелярію. Для забезпечення безперервності внесення (коригування) даних у форми первинного 

обліку (у першу чергу – ЄССА) керівнику при встановленні порядку розгляду документів у таких 

випадках доцільно визначати резолюцією  обов’язок ведення поточної облікової роботи. 

У галузевому наказі та інших регламентуючих документах окремо виділено повноваження 

підрозділів з питань статистики. 

Інструкція зі складання звітності про роботу прокурора (п.п. 2.4, 2.10) зобов’язує 

начальників відділів статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратур 

обласного рівня під час формування звіту за формою №П (отже, щоквартально) перевіряти за 

даними первинного обліку  достовірність показників, які містяться у звітах структурних 

підрозділів та підпорядкованих прокуратур. Для цього відповідно до п. 1.14 Інструкції про 

порядок ведення первинного обліку роботи прокурора самостійними структурними підрозділами 

апаратів прокуратур усіх рівнів звіти про роботу прокурора до підрозділів з питань статистики 

надаються разом з книгами первинного обліку, роздрукованими з ЄССА. 

Відповідно до п.3 галузевого наказу на підрозділи з питань статистики покладено 

обов’язок контролювати стан первинного обліку та ведення звітності у структурних підрозділах 

апаратів, підпорядкованих прокуратурах.  
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З цією метою працівниками підрозділів статистики проводяться перевірки, вивчення та 

постійний моніторинг даних ЄССА.  

У доповідних записках за результатами перевірок або вивчень висвітлення стану 

організації первинного обліку не повинно зводитися лише до порівняння цифрових показників 

звіту і програмного комплексу. У разі виявлення невідповідності даних обліку і звітності 

з’ясовуються причини допущених порушень.  

Реалізація вказаних заходів здійснюється шляхом направлення листів-зауважень, 

вирішення питання про застосування заходів впливу. За необхідності питання стану організації 

ведення первинного обліку та  звітності ЄССА розглядаються на засіданнях колегії, оперативних 

нарадах. Для визначення порядку взаємодії між різними підрозділами апарату та 

підпорядкованими прокурорами з питань прийняття звітів та контролю за правильністю внесення  

даних первинного обліку видаються відповідні розпорядження. 

Крім контрольних повноважень, керівники підрозділів з питань статистики надають 

методичну допомогу в організації роботи структурних підрозділів апаратів, прокуратур усіх 

рівнів з питань первинного обліку та звітності.   

Методична допомога включає в себе проведення навчальних заходів, направлення листів, 

оглядів, пам’яток, посібників (для прикладу – розроблений прокуратурою Дніпропетровської 

області у 2012 році посібник для роботи з ЄССА), здійснення виїздів (у тому числі спільних з 

працівниками відділів інформатизації) на місця для  надання практичної допомоги. З цією ж 

метою проводиться вивчення та поширення нових форм і методів роботи. 

Сприяє належному веденню програмного комплексу вжиття наведених організаційно-

управлінських заходів, відслідковування проблем, пов’язаних із технічною складовою роботи 

системи, та своєчасне інформування про їх наявність. Для цього інформація направляється до 

прокуратури вищого рівня або безпосередньо розробникам. 

При зверненні до розробника для усунення технічних проблем необхідно вказувати такі 

відомості: розділ звіту у ЄССА, що містить недоліки при формуванні; у разі невідповідності 

технічної інструкції з користування ЄССА вимогам інструкцій зі складання звітності про роботу 

прокурора або про порядок ведення первинного обліку – наводити відповідні доводи; 

прокуратура, де виникла проблема; назва та дата створення документа, його ідентифікаційний 

номер; контактні телефони виконавця. 

Окремими обов’язками і повноваженнями щодо організації роботи ЄССА наділені інші 

працівники органів прокуратури. 

Так, відповідно до п. 1.9 Інструкції з діловодства в органах прокуратури України керівник 

секретаріату здійснює організацію роботи секретаріату та контроль за станом діловодства в 

апараті прокуратури і підпорядкованих прокуратурах. Ці повноваження поширюються на 

питання внесення окремих даних до Єдиної системи статистики та аналізу, зокрема щодо 

реєстрації відомчої та міжвідомчої кореспонденції, звернень, наглядових та кримінальних 

проваджень тощо (докладніше ці питання висвітлено у розділі «Робота співробітників 

канцелярії» технічної інструкції з роботи в програмному комплексі). 

Крім того, на працівників Управління інформатизації та зв’язку Генеральної прокуратури 

України, відділів інформатизації прокуратур областей та прирівняних до них прокуратур 

покладено обов’язки щодо технічного супроводу системи і взаємодії з підрядником з питань 

подальшого її удосконалення (згідно з наказами Генерального прокурора України від 28.12.2011 

№123, від 06.12.2012 №128). 

Вищенаведені положення повинні знаходити своє відображення в таких організаційно-

розпорядчих документах, як розподіл обов’язків (серед працівників прокуратур усіх рівнів та 

структурних підрозділів апаратів) та положеннях про структурні підрозділи (для апаратів 

Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня та міст з районним поділом).  

Слід відмітити, що відомості первинного обліку можуть ефективно використовуватися не 

лише для формування звітності, а і при здійсненні відомчого контролю. Так, за допомогою 

статистичної інформації вивчається дотримання встановленого порядку  направлення  завдань і 

доручень, оскільки відповідно до норм регламентів, витребування від підпорядкованих 

прокуратур даних, що не пов’язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю,  не 

допускається. 
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Також відомості первинного обліку дозволяють оперативно вивчати ефективність 

здійснення виїздів працівників апарату у підпорядковані прокуратури для надання практичної 

допомоги, відслідковувати зміни у результатах прокурорської діяльності. 

Первинний облік роботи як джерело відомостей про результати прокурорської діяльності 

повинен забезпечувати достовірність включеної до нього інформації і її відповідність 

фактичному стану. Практика засвідчує, що належна якість цієї роботи залежить від стану 

організації контролю за своєчасністю і повнотою внесення облікових даних.  

Дієвим засобом контролю є порівняльні перевірки між обліковими і звітними показниками 

та вивчення стану відображення їх у програмному комплексі. Керівники прокуратур міст, 

районів, міст з районним поділом і прирівняні до них, а також керівники підрозділів апаратів 

уповноважені і зобов’язані перевіряти стан ведення первинного обліку в очолюваних 

прокуратурах і підрозділах у межах виконання посадових обов’язків, як це визначено 

нормативно-правовими документами, тобто – за власною ініціативою. 

Керівники підрозділів апаратів, крім того, зобов’язані організовувати вивчення вказаних 

питань у підпорядкованих прокуратурах під час формування звітів (відповідно до Інструкції зі 

складання звітності про роботу прокурора), а також при виїздах до підпорядкованих прокуратур 

(згідно з п.2.2 наказу Генерального прокурора України від 25.09.2012 №15гн і відповідними 

нормами регламентів). 

Для керівника відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

проведення перевірок (звірок) достовірності даних обліку є обов’язковим під час прийняття 

звітів. Також підставами для проведення перевірок або вивчень є плани роботи, рішення колегії 

та нарад, вказівки керівництва, завдання, інші організаційно-розпорядчі документи та власна 

ініціатива.  

Заслуговує на увагу практика прокуратур окремих областей щодо здійснення контролю 

керівником прокуратури (підрозділу) із залученням до цієї роботи працівників, які забезпечують 

ведення діловодства.  

Зокрема прокуратурою Харківської області запроваджено порядок документообігу, при 

якому працівник секретаріату здійснює реєстрацію вихідного документа (акта реагування, позову 

тощо) лише при наявності долученої роздруківки електронної картки з підписом керівника, який 

перевірив правильність її заповнення. При цьому в журналах вихідної кореспонденції 

здійснюються відмітки щодо внесення відомостей до ЄССА.  

Схожий порядок передбачено і для контролю за внесенням коригування в картки при 

отриманні відповіді на документи прокурорського реагування (шляхом аналогічної перевірки 

роздруківок та внесення відміток до книг вхідної кореспонденції).  

 

3. Використання можливостей Єдиної системи статистики та аналізу роботи 

органів прокуратури України при проведенні перевірок повноти і достовірності 

статистичної інформації 

На практиці застосовується кілька методів перевірок повноти і достовірності даних 

первинного обліку, зокрема: 

1) шляхом співставлення документального примірника звіту форми №П зі звітом, 

сформованим у програмному комплексі. Проводиться порівняльний аналіз показників і 

встановлюється повнота внесення інформації. Для отримання узагальнюючих даних по області 

(регіону) складається цифрова таблиця (додаток 2 до методичних рекомендацій); 

2) використання аналітичних можливостей системи, зокрема формування за допомогою 

розділу «Звіти/пошук» окремих документів первинного обліку:  

- довідки у кримінальних провадженнях;   

- журналу контролю актів реагування правозахисної діяльності та статистичного звіту 

щодо прострочених актів реагування. 

Для прикладу, прийнятним для контролю та аналізу роботи на всіх напрямах 

прокурорської діяльності є журнал «Довідка у кримінальних провадженнях», який містить 

інформацію з таких питань: вид документа; номер кримінального провадження; дата початку 

досудового розслідування; розпочато щодо особи чи за фактом; статті КК України, за якими 

розпочато провадження; фабула; місце реєстрації; дата внесення інформації в ЄССА та 

користувач, який її вніс. 
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При формуванні даних, визначених цим журналом, обсяг інформації можна 

систематизувати за такими фільтрами:  

- місце реєстрації або область, що дозволяє отримати дані щодо конкретної прокуратури 

або підрозділу; 

- дата реєстрації – встановлюється певний проміжок часу; 

- тип кримінального провадження (вибрати всі або за фактом та щодо особи);  

- особа, що проходить у кримінальному провадженні (вибираються дані за прізвищами);  

- порушення виявлено на транспорті (виокремлюються результати нагляду за 

додержанням і застосуванням законів на транспорті).  

Крім того, при заданні фільтру «дата створення документа у системі» відслідковується 

системність роботи користувача з ЄССА – постійно або лише наприкінці звітного періоду; 

3) вивчення інформації, яка внесена до електронних карток.  

Зокрема за результатами опрацювання цих даних встановлюється фактична дата внесення 

документа в систему, повнота та якість заповнення полів.  

З урахуванням можливостей системи відслідковується зв’язок документа з іншими. Для 

прикладу, картка на кримінальне провадження може пов’язуватися з постановою про проведення 

перевірки (така інформація міститься у вкладеній картці «Зв’язані документи»), розглядом 

звернення (за вкладеною карткою «Зв’язок зі зверненням»). З карткою на постанову про 

проведення перевірки кореспондується також картка про акт реагування (подання) прокурора в 

порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів.  

Опрацювання карток дає змогу керівнику підрозділу (у тому числі  підрозділу з питань 

статистики) зробити висновок про: 

- необхідність коригування даних звіту форми П (наприклад, якщо із внесеної до таблиці 

1 інформації видно, що кримінальне провадження закрито або об’єднано з іншим); 

- виявити факти реагування прокурорів на дріб’язкові порушення, внесення неякісних 

документів реагування;  

- перевірити підстави для початку кримінального провадження (за фактом чи щодо 

особи); 

- додержання строків вирішення звернень. Зокрема статистична картка на звернення 

містить інформацію про дату надходження його до прокурора та дату вирішення. Крім того, 

технічна інструкція з роботи ЄССА передбачає заповнення у таких картках полів «Порушення 

строків» та «Порушення порядку розгляду»; 

4) опрацювання документів, які покладено в основу формування звітності. При цьому 

поряд з внесеними прокурорами документами вивчається інформація, яка підтверджує їх 

кінцевий розгляд; 

5) окремі дані ЄССА порівнюються з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань 

(порядок ведення якого регламентовано Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, затвердженим наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 

№69). Зокрема це відомості щодо відкриття та руху кримінальних проваджень (дані, які 

формуються у таблицях розділів 1, 3 звіту форми № П). За допомогою цього перевіряється 

повнота і достовірність внесення даних до ЄССА та стан відображення у звітності про роботу 

прокурора окремих показників, пов’язаних із кримінальним провадженням. Так, у Єдиному 

реєстрі за допомогою фільтра формується перелік проваджень, розпочатих за результатами 

наглядових перевірок, рух та результати досудового розслідування. 

 

4. Особливості первинного обліку роботи та контролю за його достовірністю з 

окремих напрямів діяльності прокурора 

4.1. Облік роботи прокурора з нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і 

свобод громадян та інтересів держави  

Формами первинного обліку на вказаному напрямі є електронні картки на постанови про 

проведення перевірок, акти прокурорського реагування, кримінальні провадження, позови, а 

також побудовані на їх основі електронні книги:  

- обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод 

громадян та інтересів держави; 

- обліку скарг (подань) на постанови суду у справах про адміністративні правопорушення; 
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- обліку постанов про проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і 

застосуванням законів. 

Слід відзначити, що згідно з останніми змінами до форм первинного обліку віднесено 

книгу обліку постанов про проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і 

застосуванням законів (яка раніше велася відповідно до пункту 8 Положення про порядок 

проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і 

застосуванням законів, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 12.11.2012 

№111). 

У вказаних формах робота прокурора обліковується після винесення постанов про 

проведення перевірок, початку досудового розслідування, внесення актів реагування, відкриття 

провадження судами за позовами прокурора. Такі відомості доповнюються (коригуються) після 

направлення до суду кримінальних проваджень або їх закриття, у т.ч. на підставі п.п. 1, 2, 3 ч. 1 

ст. 284 КПК України, розгляду документів реагування, скасування нормативно-правових актів, 

притягнення до відповідальності посадових осіб, реального стягнення збитків, коштів і 

соціальних виплат.  

При внесенні облікових даних з цих питань слід пам’ятати про наступне. 

У формах первинного обліку як результат наглядової діяльності прокурора не 

відображається: 

- робота органів державного контролю; 

- результати роботи прокурора щодо протидії корупції, за винятком розпочатих у порядку 

нагляду кримінальних проваджень; 

- відомості про посадових осіб, підставою для притягнення до відповідальності яких стало 

невиконання законних вимог прокурора (у т.ч. за протоколами про адміністративні 

правопорушення за ст.ст. 185
6
, 185

8 
КУпАП); 

- дані щодо посадових осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності хоча і за 

постановою прокурора, але на підставі матеріалів контролюючих органів і за складеними цими 

органами протоколами; 

- показники щодо кримінальних проваджень, у яких процесуальні рішення прийнято не за 

результатами наглядової перевірки, а за матеріалами інших органів (на вказане положення 

необхідно звертати увагу у випадках внесення до обліку і звітності відомостей про кримінальні 

провадження, розпочаті за фактами смертельних травмувань на виробництві, тощо). 

При заповненні карток на постанови про проведення перевірок та документи 

прокурорського реагування зазначаються необхідні реквізити, які забезпечують зв’язок цих 

показників. 

До форм первинного обліку і звітності вноситься коригування при закритті кримінального 

провадження з підстав, передбачених п.п. 1- 3 ч. 1        ст. 284 КПК України, а також при 

об`єднанні матеріалів кількох проваджень. 

У разі внесення подання про усунення порушень законів у різних сферах наглядової 

діяльності результати його розгляду відображаються у тих рядках звіту, де вжито заходів до 

усунення виявлених прокурором порушень закону. При цьому слід уникати дублювання таких 

відомостей. 

 Суми пред’явлених прокурорами позовів за результатами наглядової діяльності 

обліковуються після відкриття судами провадження за ними, за умови прийняття рішення у 

звітному періоді. 

При заповненні електронної картки на акт реагування особливу увагу слід приділяти 

заповненню поля «галузь законодавства», оскільки ці дані в подальшому впливають на 

рознесення показників у різні рядки звіту.  

Як свідчить практика, найбільш поширеними є порушення при обліку документів 

прокурорського реагування у сфері економічних відносин (зокрема необґрунтованого обліку у 

цій галузі документів, що внесені у зв’язку з порушеннями закону працівниками органів 

внутрішніх справ при притягненні осіб до адміністративної відповідальності, видачі дозволів на 

придбання, зберігання та оформлення зброї, а також реагування на порушення 

природоохоронного, санітарно-епідеміологічного законодавства). 

При перевірках достовірності обліку і звітності на вказаному напрямі вивченню 

підлягають постанови про проведення перевірок; акти прокурорського реагування; витяги з 



120 

 

 

 

Реєстру про початок досудового розслідування, направлення до суду обвинувального акта або 

прийняття  іншого процесуального рішення. 

Крім того, перевіряються такі підтверджуючі дані: платіжні документи, складені 

відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність; належним чином 

оформлені виписки з банківського рахунку, що підтверджують сплату відповідних сум за 

конкретний період часу; копії позовних заяв, пред’явлених за результатами наглядових 

перевірок, та судових ухвал про відкриття провадження за ними; копії звіту про експертну 

грошову оцінку повернутих або споріднених земельних ділянок, або витягу з технічної 

документації. 

За відсутності вказаних документів слід критично ставитися до: актів взаємозвірок між 

організаціями про рух грошових коштів, обсяги виконаних робіт, відповідей про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб без долучення копій наказів та ін. 

При здійсненні керівником контролю за станом ведення обліку роботи з питань нагляду за 

додержанням і застосуванням законів з використанням аналітичних можливостей системи дані 

групуються залежно від заданих параметрів.   

Зокрема, для вибірки окремої інформації з Книги обліку постанов про проведення 

перевірок застосовуються фільтри: місце реєстрації або область (дозволяє отримати дані щодо 

конкретної прокуратури або підрозділу), автор документа, дата винесення постанови про 

проведення перевірки (дата або певний проміжок часу), підстави для проведення перевірки (дає 

змогу визначити такі з них, як власна ініціатива, доручення прокуратур вищого рівня тощо), 

об’єкт перевірки та її результат  (можуть виокремлюватися перевірки, які завершено без внесення 

документа реагування). Також застосовуються фільтри: постанову оскаржено, результат 

оскарження. 

Особливу увагу при перевірках слід звертати на об’єктивність відображення в ЄССА 

відомостей щодо постанов про проведення перевірок, скасованих прокурорами вищого рівня. 

Ураховуючи, що на практиці допускаються факти приховування таких постанов від обліку, 

доцільно вивчати матеріали, що містяться у номенклатурних справах.  

Дані щодо призначених і проведених прокурорами перевірок мають значення для 

вивчення стану організації наглядової діяльності (зокрема результативності перевірок), а також 

ефективності виконання контрольних завдань і доручень. 

Журнал контролю актів реагування, внесених у порядку нагляду за додержанням і 

застосуванням законів, та пов’язана з ним таблиця «Статистичний звіт щодо прострочених 

актів реагування» («Звіти/пошук» – «Звіти прокуратури») дозволяє керівнику контролювати 

дотримання встановлених термінів для розгляду внесених прокурором документів та вивчати 

стан виконавської дисципліни. 

При обранні відповідних фільтрів (місце реєстрації; вид акта; дата внесення; дата 

розгляду; дата контролю; прострочено днів та ін.) системою формується вищевказаний журнал 

контролю. На підставі його даних отримується інформація про акти реагування, на які не 

надійшли відповіді у встановлений строк. Статистичний звіт щодо прострочених актів 

реагування надає дані про їх кількість і терміни несвоєчасного розгляду документів. 

4.2. Облік результатів роботи прокурора щодо представництва в суді інтересів 

громадян або держави та їх захисту при виконанні судових рішень. 

Формами обліку роботи на вказаному напрямі є електронні картки на пред’явлені 

прокурором при здійсненні представницької діяльності позови, заяви, подання, апеляційні, 

касаційні скарги, позови, у яких прокурором здійснено вступ у розгляд справи, а також 

електронні книги: 

- книга обліку позовів прокурора та реального виконання судових рішень; 

- книга обліку заяв прокурора в порядку наказного провадження; 

- книга обліку участі в розгляді справ судами першої інстанції; 

- книга обліку участі прокурора в розгляді справ судами апеляційної та касаційної 

інстанцій; 

- книга обліку внесених прокурором скарг та заяв на судові рішення. 

Таким чином, система обліку виконаної прокурором роботи на цьому напрямі ґрунтується 

на обліку результатів за різними формами реалізації представницької функції: звернення до суду 
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з позовами або заявами;  участь у розгляді судами справ; ініціювання перегляду незаконних 

судових рішень. 

Зміни у законодавстві вплинули на порядок обліку окремих показників, пов’язаних із 

представницькою діяльністю. Більшою мірою це стосується апаратів прокуратур, де 

повноваженнями вносити позови, а отже, обов’язками вносити облікові дані з цих питань (згідно 

з п.п. 1.7, 5.2 Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора) наділено 

кілька підрозділів.  

Насамперед це стосується обліку позовів, заявлених процесуальними керівниками, 

підрозділами з питань захисту прав і свобод дітей, підрозділами, які здійснюють нагляд за 

додержанням і застосуванням законів у сфері транспорту, тощо. 

При веденні обліку роботи на напрямі представницької діяльності застосовуються такі 

загальні правила: 

- облік позовів ведеться тими прокурорами, які їх пред’явили, незалежно від 

місцезнаходження суду. Направлений до суду позов обліковується після прийняття судом ухвали 

про відкриття або порушення провадження у справі. Наведені обставини мають 

підтверджуватися копією відповідної ухвали суду (у разі неможливості її своєчасного отримання 

- записом у книзі обліку з посиланням на дату винесення ухвали та номер судової справи); 

- облік заяв прокурора до суду в порядку наказного провадження ведеться тими 

прокурорами, які звернулися до суду із заявою в порядку наказного провадження. Внесення 

облікової інформації до електронної картки розпочинається з моменту прийняття судом ухвали 

про відкриття наказного провадження (ст.102 ЦПК України), підтвердженням чого є відмітка 

суду на копії заяви; 

- дані стосовно позовів, пред’явлених у кримінальному судочинстві, вносяться 

прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва;  

- дані щодо внесених скарг та заяв на судові рішення обліковуються тим прокурором, 

яким спрямовано скаргу чи заяву, незалежно від того, яким судом вони розглянуті; 

- не включаються до звіту позови (заяви), щодо яких судом відмовлено у прийнятті або 

відкритті провадження; 

- сума задоволеного позову має відповідати сумі, вказаній у резолютивній частині 

рішення суду; 

- суми коштів зазначаються в цілих числах у тисячах гривень. Відомості щодо площі 

земель відображаються у відносних числах – гектарах, десятих та сотих гектара; 

- дані про задоволення позовів включаються до обліку незалежно від того, чи набрали 

судові рішення законної сили; 

- добровільне відшкодування сум обліковується, якщо саме з цієї підстави  закрито 

(припинено) справу; 

- при заповненні даних щодо результату розгляду позову слід мати на увазі, що не 

зазначається про відмову суду у задоволенні позову, якщо: ухвали суду винесені на підставі 

відмови позивача від позову у зв`язку з добровільним відшкодуванням відповідачем збитків; 

сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом; усунуті порушення закону, які стали 

підставою для звернення прокурора до суду; 

- дані щодо участі в судовому розгляді обліковуються тим прокурором, який забезпечував 

участь, незалежно від місцезнаходження та рівня суду; 

- облік роботи щодо участі здійснюється за результатами закінчення провадження 

(постановлення рішення по суті, закриття, залишення позову без розгляду тощо); 

- при заповненні електронних карток на позови звертається увага на правильність 

заповнення поля «тематика питання», оскільки ці дані в подальшому покладаються в основу 

рознесення показників у рядках звіту; 

- відомості щодо сум грошових коштів, стягнутих судом на користь громадянина або 

держави за висновком прокурора, де ініційовано його вступ на стороні позивача, або у стягненні 

яких відмовлено на підставі висновку прокурора у разі його участі на стороні відповідача, 

заповнюються лише за результатами судового розгляду. Облік цих відомостей здійснюється 

лише тим прокурором, який уперше вступив у розгляд справи, порушеної за позовом іншої 

особи, незалежно від подальшого розгляду такої справи судами вищих інстанцій. 
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Контроль достовірності даних первинного обліку на напрямі представницької діяльності з 

використанням можливостей ЄССА здійснюється шляхом вивчення сформованих у системі звітів 

(розділ «Статистичні звіти»), вивчення даних первинного обліку (розділ «Первинний облік») та їх 

порівняння. 

Крім того, вивчення електронної картки, яка заповнюється на кожний позов (апеляційну, 

касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення), надає можливість отримати і перевірити 

інформацію про: 

- вид документа, тип судової інстанції, вид судочинства, ким внесено позов, тематику 

питання, предмет позову, дані про позивача і відповідача, суму позову тощо – з вкладки «Основні 

відомості»; 

- назву суду (першої, апеляційної, касаційної інстанції), дату судового розгляду, дату 

відкриття провадження і номер судової справи, результат розгляду, дані про набрання рішенням 

чинності та його реальне виконання тощо – з вкладки «Суд»; 

- зв’язок позову з постановою про проведення перевірки – з вкладки «Зв’язок з іншими 

документами». 

Також при здійсненні контролю за своєчасністю внесення до ЄССА інформації про 

результати судового розгляду враховуються процесуальні строки, передбачені для кожного виду 

судочинства. 

Перевірка інформації щодо результатів представницької діяльності прокурора передбачає 

моніторинг даних Єдиного державного реєстру судових рішень. Зокрема вивчення даних цього 

реєстру надає можливість оперативно отримувати інформацію про результати судового розгляду 

позовів, у яких участь забезпечувалася працівниками прокуратур вищого рівня. 

4.3. Облік результатів роботи прокурора з нагляду за додержанням законів у 

кримінальному провадженні 

У зв’язку із законодавчими та структурними змінами внесення облікових даних про 

виконану роботу на вказаному напрямі, крім раніше визначених підрозділів, на даний час 

здійснюється  підрозділами захисту прав і свобод дітей. Суттєвих змін зазнав порядок ведення 

звітності та обліку роботи з питань, пов’язаних із кримінальним провадженням.  

Формами первинного обліку на цьому напрямі є електронні картки на акти реагування, 

процесуальні документи (апеляційні і касаційні скарги, вказівки, клопотання до суду про 

застосування запобіжних заходів, постанови), картки на інші відомості (про початок 

кримінального провадження, повідомлення про підозру, виявлення кримінальних 

правопорушень, участь у розгляді слідчим суддею скарг), а також сформовані на їх основі 

електронні книги: 

- книга обліку роботи прокурора з нагляду за законністю проведення досудового 

розслідування; 

- книга обліку розгляду апеляційних скарг прокурора на судові рішення з питань 

досудового розслідування; 

- книга обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законності в діяльності 

правоохоронних органів на стадії досудового розслідування; 

- книга обліку клопотань про застосування запобіжних заходів. 

 За загальним правилом облікові дані вносяться прокурором, який виконав роботу 

(прийняв відповідне рішення), у тому числі прокурором вищого рівня у звіті при виявленні 

порушення в діяльності підпорядкованої прокуратури. У такому порядку обліковуються, зокрема, 

відомості про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань даних про вчинені 

кримінальні правопорушення, раніше не обліковані; скасування незаконних постанов, винесених 

під час досудового розслідування; внесення подань про усунення порушень закону, клопотань 

про застосування запобіжних заходів.  

Для контролю за правильністю обліку показників за допомогою ЄССА вивчається 

інформація, внесена до карток, а також до журналу «Довідка у кримінальних провадженнях». 

Зокрема у всіх видах карток необхідно вивчати правильність заповнення вкладки 

«Правоохоронні органи». Лише за умови правильного її заповнення показники розділу 3 «Нагляд 

за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове 

розслідування» звіту форми №П будуть належним чином розподілені у рядках таблиць 9, 11 та 

графах       таблиці 12.  
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Крім того, доцільно звертати увагу на інформацію карток щодо дати початку 

кримінального провадження або прийняття  процесуального рішення, внесення акта реагування.  

При обліку роботи з указаних питань та проведенні перевірок його достовірності 

необхідно враховувати окремі положення законодавства та інструкцій. 

Відомості про виявлення прихованих від обліку кримінальних правопорушень, скасування 

постанов про закриття кримінального провадження, відновлення досудового розслідування 

вносяться із зазначенням номера кримінального провадження, дати початку досудового 

розслідування,  органу, якому доручено проведення досудового розслідування, кваліфікації 

кримінальних правопорушень, номера наглядового провадження. 

Інформація про результати досудового розслідування відображається із зазначенням 

відповідної статті КПК України та дати прийняття рішення. 

Відомості про кримінальні провадження, у яких прокурором надані письмові вказівки у 

порядку, передбаченому ст. 36 КПК України, відображаються із зазначенням дати їх надання. 

Необхідно брати до уваги, що окремі показники обліковуються лише один раз (зокрема 

щодо участі прокурора у розгляді слідчим суддею однієї скарги упродовж кількох судових 

засідань; щодо неодноразово наданих вказівок в одному провадженні). 

Облік участі в розгляді слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора передбачає відображення відомостей щодо участі в судовому розгляді скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора щодо: невнесення відомостей до Реєстру; 

зупинення досудового розслідування; закриття кримінального провадження; відмови у визнанні 

потерпілим; відмови у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій; 

застосування заходів безпеки; зміни порядку досудового розслідування та його продовження. 

Така участь обліковується за результатами прийняття слідчим суддею одного з рішень, зокрема 

про: скасування рішення слідчого або прокурора; зобов’язання припинити дію; зобов’язання 

вчинити певну дію, при цьому таке рішення має набрати законної сили. 

Відомості про внесені апеляційні скарги прокурора на судові рішення з питань досудового 

розслідування обліковуються тим прокурором, який їх вніс, у разі вирішення таких скарг до 

направлення провадження в суд для розгляду по суті.  Зокрема це скарги на ухвали слідчого судді 

про: відмову у наданні дозволу на затримання; з питань застосування запобіжних заходів; 

продовження строків запобіжних заходів; відсторонення від посади та інші, передбачені ст.309 

КПК України. 

 При перевірці правильності обліку відомостей з питань нагляду за додержанням 

законності в діяльності правоохоронних органів на стадії досудового розслідування особливу 

увагу слід приділяти вивченню  підтвердження даних щодо притягнення до відповідальності 

посадових осіб  (наявність не лише відповідей, а й наказів). При цьому слід розуміти, які заходи 

впливу віднесені до дисциплінарних стягнень. Відповідно до ст. 12 Дисциплінарного статуту 

органів внутрішніх справ України ними є: усне зауваження, зауваження, догана, сувора догана, 

попередження про неповну посадову відповідність, звільнення з посади, пониження в 

спеціальному званні, звільнення. З огляду на це необхідно звертати увагу на факти застосування 

заходів впливу, які до дисциплінарних стягнень не належать («суворо попередити» тощо). 

При вивченні стану обліку актів реагування враховувати, що у разі  внесення подання про 

усунення різних порушень законів результати його розгляду обліковуються відповідно до підстав 

притягнення винних посадових осіб до відповідальності. 

Облік роботи прокурора з нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-

розшукової діяльності передбачає відображення кількісних показників щодо перевірених 

оперативно-розшукових справ (далі – ОРС) та матеріалів, посадових осіб, яких повідомлено про 

підозру, за направленими до суду кримінальними провадженнями, актів реагування прокурора: 

подань, документів про скасування незаконних постанов про заведення, закриття та зупинення 

ОРС, поновлення провадження в ОРС, вказівок про проведення оперативно-розшукових заходів. 

Як приклад, за необхідності внесення даних щодо результатів нагляду робляться позначки: 

«Розглянуто подань про усунення порушень закону – 1», «Скасовано незаконних постанов – 2». 

Перевірками стану ведення обліку і звітності іноді встановлюються такі порушення, як 

внесення даних про притягнення до відповідальності працівників за порушення закону при 

досудовому розслідуванні кримінальних проступків. Поряд з цим законодавче визначення 

кримінальних проступків на сьогодні відсутнє, тому такі відомості не повинні обліковуватися. 
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Достовірність деяких показників розділу 3 звіту форми №П, крім даних первинного 

обліку, перевіряється з використанням іншої звітності або відомостей Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Зокрема з даними Єдиного реєстру порівнюються відомості щодо осіб, звільнених 

з-під варти, у тому числі тих, конституційні права яких порушено (таблиця 12 звіту). 

З показниками таблиці 1.1 «Кримінальні провадження про злочини, вчинені працівниками 

правоохоронних органів, щодо застосування катувань та іншого жорстокого поводження» звіту 

про роботу органів досудового розслідування форми №1-СЛ, який формується прокуратурою, 

звіряються показники щодо працівників, притягнутих до кримінальної відповідальності за 

застосування незаконних методів досудового розслідування (таблиця 11 «Нагляд за додержанням 

законності в діяльності правоохоронних органів на стадії досудового розслідування» звіту форми 

№П).  

4.4. Облік роботи прокурора з питань підтримання державного обвинувачення 

Формами  первинного обліку роботи на цьому напрямі є картки та сформовані в ЄССА 

книги: 

- книга обліку участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень з обвинувальними 

актами; 

- книга обліку участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

- книга обліку участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень щодо застосування 

примусових заходів медичного та виховного характеру, а також у судовому розгляді питань, 

пов’язаних з виконанням вироків; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ апеляційною інстанцією; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ у касаційному порядку; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ Верховним Судом України; 

- книга обліку участі прокурора у розгляді справ за нововиявленими обставинами. 

У ЄССА облікові дані формуються на підставі заповнення електронних карток на 

кримінальні провадження, апеляційні та касаційні скарги, а також картки «Участь у розгляді 

судом інших питань».    

Для аналізу та перевірки інформації з цього напрямку з картки на кримінальне 

провадження отримується інформація щодо ряду питань, зокрема про:  

- номер провадження, яким органом розпочато провадження, прізвище особи, щодо якої 

розпочато провадження, місце скоєння злочину, кваліфікацію, завдані збитки, та ін. – з вкладки 

«Основні відомості»; 

- дату направлення провадження до суду, назву суду, дані про розгляд, внесені апеляційні 

та касаційні скарги тощо – з вкладки «Розгляд у суді»; 

- дані щодо об’єднання провадження з іншим – з вкладки «Додаткова інформація». 

Облік участі прокурора в розгляді кримінальних проваджень з обвинувальними 

актами ведуть прокурори, які брали участь у судовому розгляді, незалежно від 

місцезнаходження суду.  

Внесення відомостей розпочинається після направлення обвинувального акта до суду.  

При обліку даних щодо участі у судовому розгляді кримінальних проваджень слід 

пам’ятати про наступне: 

- облік участі у розгляді кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованих 

груп чи злочинних організацій, здійснюється лише у разі підтвердження такої ознаки вироком; 

- облік осіб, стосовно яких у судовому провадженні ухвалено виправдувальний вирок, у 

тому числі при встановленні під час судового розгляду підстав для закриття кримінального 

провадження, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст. 284 КПК України, здійснюється незалежно від 

набрання такими рішеннями законної сили; 

- дані про участь прокурора у перегляді судових рішень судом апеляційної інстанції 

вносяться тими працівниками, які забезпечували участь у перегляді судових рішень; 

- окремі форми обліку ведуться лише працівниками центрального апарату (зокрема щодо 

участі прокурора у розгляді справ у касаційному порядку,  а також участі у розгляді справ 

Верховним Судом України).   

4.5. Облік результатів діяльності у сфері нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях 
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Згідно з п.7.1 Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора 

облікові дані вносяться відповідними структурними підрозділами центрального апарату, апаратів 

прокуратур обласного рівня, міськими, районними, міжрайонними та спеціалізованими 

прокуратурами (на правах міських). 

 Структурні підрозділи апаратів, які наділені повноваженнями з нагляду з указаних питань, 

обліковують виконану роботу, визначену наказом Генерального прокурора України від 

12.04.2013 №7гн «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян».  

Крім підрозділів, що забезпечують нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях, облік виконаної роботи здійснюють підрозділи, які 

здійснюють нагляд у сфері: додержання законів про державний кордон; захисту прав і свобод 

дітей;  додержання законів на транспорті; додержання законів органами Служби безпеки 

України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України. 

Формами первинного обліку на вказаному напрямі нагляду є картки та електронна книга 

обліку роботи прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Електронні картки заповнюються на проведені перевірки («реєстрація перевірок»), внесені 

акти реагування («реєстрація актів реагування»).  Інформація, яка вноситься до цих карток, 

взаємопов’язана і відображає: вид нагляду (тобто питання додержання законності або при 

виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, або при застосуванні інших заходів 

примусового характеру), тип і назву установи системи виконання покарань, заходи 

прокурорського реагування тощо. Крім того, як і з інших напрямів наглядової діяльності, 

відповідна інформація заноситься до картки на кримінальне провадження і обліковується у 

журналі обліку кримінальних проваджень. 

При проведенні перевірок достовірності облікових даних доцільно використовувати 

сформовані у програмному комплексі статистичний звіт і книги первинного обліку, з можливістю 

перегляду карток щодо кожної конкретної заповненої користувачами позиції.  

На практиці однією з поширених помилок є неправильний облік результатів проведених 

прокурорами перевірок у підрозділах державної виконавчої служби. У зв’язку з цим потрібно 

враховувати, що вказані показники обліковуються залежно від спрямованості нагляду.  

Так, у разі виявлення порушень у діяльності державної виконавчої служби, які стосуються 

виконання вироків судів, результати прокурорських перевірок  обліковуються на напрямі нагляду 

за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях. 

Якщо підставою для внесення акта реагування були порушення посадовими особами 

вказаних органів Закону України «Про виконавче провадження» (тобто ті, які допущені при 

виконанні ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних 

справах тощо), його слід обліковувати у сфері нагляду за додержанням і застосуванням законів.  

При перевірці достовірності обліку результатів наглядової діяльності на цьому напрямі 

слід звертати увагу на правильність внесення до таблиці 18 звіту форми №П «Нагляд за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях» відомостей 

щодо розпочатих і направлених до суду кримінальних проваджень та осіб, яким повідомлено про 

підозру. Неправильним є облік у цих категоріях кримінальних проваджень, розпочатих стосовно 

засуджених осіб, що ухиляються від відбування покарань. У зв’язку з цим при заповненні та 

перевірці облікових даних на вказаному напрямі прокурорської діяльності слід керуватися п.9.24 

Інструкції зі складання звітності про роботу прокурора.    

4.6. Облік роботи з розгляду і вирішення звернень 

Формами обліку роботи з розгляду і вирішення звернень є картка на звернення, а також 

електронна книга обліку скарг, заяв і звернень, прийнятих на особистому прийомі.  

При заповненні форм первинного обліку роботи на цьому напрямі, крім нормативно-

правових актів з питань обліку і звітності, слід ураховувати вимоги Інструкції про порядок 

розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.  

Реєстрація статистичних карток у ЄССА здійснюється у розділі «Розгляд звернень 

громадян» після вибору модуля «Розгляд звернень».  
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До карток на звернення вноситься інформація про дату і номер реєстрації звернення, дату 

надходження виконавцю, дату вирішення (направлення), категорію, вид і зміст звернення, дані 

про заявника, за необхідності здійснюється відмітка щодо надходження з особистого прийому та 

заповнюються інші відомості, у тому числі щодо порушення строків та порядку розгляду.  

При заповненні статистичних карток слід розрізняти первинне звернення від повторного 

та  дубліката, оскільки одні з цих даних ураховуються при складанні звіту, а інші – не підлягають 

включенню до нього.  

Первинне –  звернення, у якому заявник порушує питання, з яким раніше  до органів 

прокуратури не звертався. 

Дублікат – звернення, що є копією попереднього звернення, або примірник звернення з 

того самого питання в інтересах тієї самої особи. Статистична картка заповнюється і на дублікат 

звернення, проте у звіті  як вирішене звернення не обліковується. 

Повторне звернення –  звернення,  що надійшло від тієї самої особи з того самого питання, 

в якому оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло в прокуратуру; 

повідомляється про неотримання відповіді, невчасний розгляд попереднього звернення, якщо з 

часу його надходження минув установлений законодавством строк розгляду; вказується на інші 

недоліки, допущені при розгляді та вирішенні попереднього звернення. 

При заповненні позицій картки щодо результатів вирішення звернень потрібно брати до 

уваги, що задоволеним вважається звернення, за результатами розгляду якого  вжито заходів до 

повного або часткового поновлення прав і законних інтересів заявника. Не може вважатися 

задоволеним звернення, рішення за яким прийнято не на вимогу громадянина, а за результатами 

виявлених порушень закону. 

Книга обліку скарг, заяв і звернень, прийнятих на  особистому прийомі, формується 

для обліку кількості звернень громадян, прийнятих на особистому прийомі працівниками  

прокуратури. У ній відображається  інформація щодо номера звернення; дати прийому; даних 

про заявника;  суті порушеного заявником питання; прийнятого рішення.  

На практиці при обліку даних щодо розгляду звернень або нагляду за додержанням Закону 

України «Про звернення громадян» іноді допускаються помилки.   

Необхідно зауважити, що не підлягають обліку в категорії звернень заяви і повідомлення 

про вчинене кримінальне правопорушення, порядок вирішення яких регулюється відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України (п.2.2 Інструкції про порядок розгляду і 

вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України).  

Також потрібно відрізняти звернення від запитів на отримання інформації, що надходять 

до органів прокуратури відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Розмежування запитів і звернень проводиться згідно з їх змістом та вимогами. Так, запитом є 

прохання особи надати публічну інформацію, яка не потребує узагальнення, проведення 

перевірки, прийняття за її наслідками відповідного рішення. У зверненні можуть бути викладені 

пропозиції, зауваження, клопотання, вимоги щодо вчинення певних дій – проведення перевірки, 

прийняття рішення, вжиття заходів реагування.  

Контроль за достовірністю даних первинного обліку здійснюється шляхом перегляду 

статистичних карток на звернення, зокрема з розділів «Первинний облік» («Книга обліку заяв, 

звернень, прийнятих на особистому прийомі»), а також розділу «Статистичні звіти» (таблиці 21, 

22).  

При вивченні статистичної картки звертається увага на таку інформацію: 

- дата надходження до прокуратури; 

- дата надходження виконавцю; 

- дата вирішення; 

- вид і категорія звернення; 

- окремі відмітки (щодо депутатських документів, дублікатів тощо). 

Рекомендується переглянути вкладену картку («Звернення*), яка заповнюється 

працівниками секретаріату при надходженні звернення, з якої отримати інформацію: про 

посадову особу, у якої на розгляді перебуває звернення; адресу заявника;  рух документа, тобто у 

кого він перебував на розгляді раніше; зв’язок з іншими документами – пов’язує з відповіддю, 

яка раніше надавалася. У розділі «Звіти/пошук» - «Звіти прокуратури» за допомогою фільтрів 
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дані щодо окремих категорій звернень групуються у журнал обліку статистичних карток на 

звернення. 

Зокрема, крім фільтрів щодо прокуратури (підрозділу), дані яких необхідно вивчити, 

виокремлюється інформація про: звернення з особистого прийому; звернення окремих категорій, 

наприклад, з питань представництва інтересів громадян і держави у суді; звернення, що надійшли 

від конкретного заявника за його прізвищем. Також групується інформація залежно від 

результатів розгляду: задоволено, відхилено, направлено за належністю. Указана функція є 

корисною при здійсненні аналізу статистичних даних.  

   

4.7. Облік роботи з висвітлення діяльності органів прокуратури та  щодо розгляду 

запитів на інформацію 

Формами обліку роботи прокурора є картки виступів у засобах масової інформації та 

сформована на їх основі електронна книга обліку роботи прокурора з висвітлення діяльності 

органів прокуратури. Внесення даних до ЄССА на даний час відбувається через розділ «Розгляд 

звернень громадян» - «Виступи в ЗМІ». Електронна форма обліку передбачає заповнення 

відомостей щодо дати, теми і автора виступу, виду засобу масової інформації. Крім того, при 

внесенні даних в ЄССА надано можливість приєднати до картки файл, що містить сам виступ.  

Вивчення інформації на цьому напрямі проводиться за допомогою відкриття карток з 

розділів «Статистичні звіти» і «Первинний облік». 

При виникненні спірних питань щодо підрозділів, які в апаратах прокуратур здійснюють 

облік виконаної роботи на цьому напрямі та забезпечують контроль за достовірністю інформації 

розділу 8 звіту форми №П, слід ураховувати, що відповідно до п.3 наказу Генерального 

прокурора України від 14.07.2006 №11гн «Про організацію роботи органів прокуратури України 

з реалізації принципу гласності» обов’язок щодо обліку виступів покладено також на прес-

секретарів (прес-служби). 

Облік результатів діяльності прокурора щодо розгляду запитів на отримання публічної 

інформації ведеться за допомогою заповнення форми «Статистична картка на запит на 

інформацію» в електронному вигляді. Указана картка має містити відомості про дату 

надходження і вирішення запиту, результати вирішення, строки надання інформації, категорії 

розглянутих запитів тощо. Перевірка повноти внесення даних у ЄССА здійснюється з 

використанням розділу «Статистичні звіти» шляхом перегляду карток на запити. 

За допомогою даних ЄССА перевіряється інформація, яка міститься у додатках до звіту 

форми №П. Зокрема дані всіх таблиць перевіряються через розділ «Статистичні звіти»/ «Додаток 

до звіту про роботу прокурора». 

Крім того, інформація щодо розгляду повідомлень, отриманих за телефоном «гарячої 

лінії», може бути систематизована у журналі реєстрації таких повідомлень (відкривається через 

«Звіти/пошук»/ «Звіти прокуратури»). У цьому журналі формується інформація щодо дати 

надходження повідомлень, на дії яких органів, їх змісту, результатів розгляду.  
Перелік використаних джерел: 

1.   Кримінальний процесуальний кодекс України. 

2. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року (зі змінами і доповненнями). 

3.  Закон України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 року (зі змінами і 

доповненнями). 

4. Наказ Генерального прокурора України від 25 вересня 2012 року №15гн «Про організацію 

роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком 

кримінальних правопорушень». 

5. Наказ Генерального прокурора України від 28 грудня 2011 року №123 «Про впровадження 

комп’ютерного програмного комплексу «Єдина система статистики та аналізу роботи органів 

прокуратури України (зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 28 грудня 2012 

року №128). 

6. Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року №4гн «Про організацію 

діяльності прокурорів у кримінальному провадженні». 

7. Наказ Генерального прокурора України від 2 квітня 2012 року №7гн «Про організацію 

прокурорського 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» (зі змінами і доповненнями). 
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8. Наказ Генерального прокурора України від 14 липня 2006 року №11гн «Про організацію роботи 

органів прокуратури України з реалізації принципу гласності» (зі змінами і доповненнями). 

9. Інструкція про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора, затверджена наказом 

Генерального прокурора України від 3 червня 2013 року №69. 

10. Інструкція зі складання звітності про роботу прокурора, затверджена наказом Генерального 

прокурора України від 28 листопада 2012 року №121 (зі змінами і доповненнями). 

11. Інструкція з діловодства в органах прокуратури України, затверджена наказом Генерального 

прокурора України від 15 січня 2013 року №3. 

12. Інструкція про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах 

прокуратури України, затверджена наказом від 21.06.2011 №9гн (зі змінами і доповненнями). 

13. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене 

наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року №69 (зі змінами і доповненнями). 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Генерального прокурора України 

від 28 листопада 2012 року № 121  

(із змінами та доповненнями, внесеними 

згідно з наказами від 25.04.2013 року № 55, 

від 11.02.2014 № 18 ) 

 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я  

зі складання звітності про роботу прокурора 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Звітність за формою № П «Про роботу прокурора» (далі – форма № П) передбачає 

відображення статистичних даних про результати роботи органів прокуратури. Звіт розроблено 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру» та наказів Генерального прокурора України за 

напрямами діяльності прокуратури. Структура звіту побудована за галузями прокурорського 

нагляду та орієнтована на відображення кінцевих результатів роботи прокурора. 

1.2. Даний звіт є поштово-квартальним і складається наростаючим підсумком. 

1.3. Запровадження нової форми звітності про роботу прокурора зумовлено прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України, внесенням змін до Закону України «Про 

прокуратуру» та необхідністю забезпечення належної реалізації прокурорами управлінських 

повноважень в умовах реформування законодавства. 

1.4. Звіт за формою № П складається із дев’яти розділів, які передбачають облік роботи 

прокурора про здійснення: 

1) нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів 

держави; 

2) представництва інтересів громадян та держави в судах; 

3) нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність та досудове розслідування; 

4) міжнародно-правового співробітництва у кримінальному провадженні;  

5) участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних проваджень та перегляді судових 

рішень; 

6) нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян; 

7) розгляду звернень громадян; 

8) висвітлення діяльності органів прокуратури; 

9) розгляду запитів на інформацію. 

1.5. Органам прокуратури на місцях забороняється вводити додаткову звітність про роботу 

прокурора і змінювати передбачений цією Інструкцією порядок обліку даних та представлення 

звітів. 
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2. ПОРЯДОК  СКЛАДАННЯ  І  ПОДАННЯ  ЗВІТУ 

 

2.1.  Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

Дніпровський екологічний прокурор, прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у 

воєнній сфері, міські, районні, міжрайонні,  спеціалізовані прокурори (на правах міських) 

організовують своєчасне, повне і достовірне внесення відомостей до програмного комплексу 

«Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» (далі – ЄССА) та 

подання звітності за формою № П відповідно до підпорядкованості щоквартально наростаючим 

підсумком.  

2.2. Звіт про роботу прокурора складають особисто міські, районні, міжрайонні, 

спеціалізовані прокурори (на правах міських) на підставі даних первинного обліку, що 

сформовані відповідно до Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи 

прокурора. 
2.3. В апаратах прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури, прокуратур регіонів з нагляду за 

додержанням законів у воєнній сфері звіти складають начальники управлінь і відділів (старші 

прокурори прокуратур) в обсязі своїх розділів. Звіти по управлінню і відділу підписують 

особисто начальники структурних підрозділів і подають їх у визначені терміни для складання і 

зведення звіту по апарату прокуратури.  

2.4. Начальник відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

зобов'язаний перед складанням зведеного звіту по апарату прокуратури обласного рівня 

забезпечити перевірку за даними ЄССА достовірності показників наданого звіту управління чи 

відділу. 

2.5. Керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України на 

підставі наданих звітів управлінь (відділів) складають, підписують і візують у відповідного 

заступника Генерального прокурора України зведений звіт по самостійному підрозділу та 

надають його до управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань у письмовому та електронному вигляді. Звіти надаються до цього управління 

разом з книгами первинного обліку, які роздруковані з ЄССА та сформовані на підставі її 

даних. 

2.6. Міські, районні, міжрайонні, спеціалізовані прокурори (на правах міських) перед 

поданням звіту до прокуратури вищого рівня зобов'язані перевірити достовірність і повноту всіх 

показників, відображених у звіті, попередньо звіривши їх з даними ЄССА. Складений звіт у 

встановлені Інструкцією строки передається каналами електронного зв’язку до прокуратур 

обласного рівня, а прокурорами районів у містах з районним поділом – до міських прокуратур та 

підтверджується письмовим звітом. 

2.7. Прокурори районного рівня, спеціалізовані прокурори (на правах міських) 

забезпечують своєчасність, повноту і достовірність внесення відомостей про результати 

прокурорської діяльності до ЄССА та несуть персональну відповідальність за достовірність 

відображених у звіті показників і своєчасність подачі звітності до прокуратур вищого рівня. 

2.8. Звіт про роботу прокурора готується в двох примірниках і підписується особисто 

прокурором, який відповідає за достовірність і повноту відображених у звіті показників та 

своєчасність його подання прокурору вищого рівня. 

2.9. Звіт подається без супровідного листа, за винятком, коли у супровідному листі потрібно 

надати необхідні пояснення. 

2.10. Начальник відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

організовує складання по області (регіону) зведеного звіту на підставі отриманої каналами 

електронного зв’язку звітності, порівняння його з надісланими паперовими звітами, інформацією, 

яка внесена до ЄССА, та включає до нього дані звіту по апарату прокуратури обласного рівня. 

Начальник даного відділу зобов’язаний забезпечити ретельну перевірку дотримання всіх 

контрольних та логічних рівностей. 

2.11. Начальники управлінь і відділів (старші прокурори прокуратур) організовують до 

підписання звіту перевірку даних звітності з використанням відомостей, відображених у 

програмному комплексі ЄССА, та несуть відповідальність за їх достовірність. Відповідна робота 
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проводиться без виклику прокурорів районного рівня.  

2.12. Керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України 

забезпечують перевірку за напрямами роботи  своєчасності, повноти і достовірності внесення 

відомостей про результати прокурорської діяльності до програмного комплексу ЄССА у 

підпорядкованих прокуратурах. 

2.13. Керівники структурних підрозділів усіх рівнів забезпечують своєчасність, повноту і 

достовірність внесення відомостей про результати роботи підрозділу до ЄССА.  

2.14. Коригування статистичних показників допускається під час формування та перевірки 

зведеного по області (регіону) звіту виключно на підставі листів прокурорів районного рівня та 

прирівняних до них  спеціалізованих прокурорів.   

2.15. Аналогічний порядок складання та здачі звітів поширюється на районних у містах 

прокурорів. 

2.16. Коригування показників звітності допускається тільки у межах звітного року. 

2.17. Спеціалізовані прокурори (на правах міських) подають звітність прокурору вищого 

рівня у строки, встановлені для прокуратур районного рівня.  

2.18.  Зведені звіти по області та відповідному регіону підписують особисто прокурори 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровський екологічний 

прокурор, прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері після візування 

їх заступниками прокурорів обласного рівня за напрямами роботи.  

2.19. Прокурори обласного рівня, Дніпровський екологічний прокурор,  спеціалізовані 

прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах обласних) відповідають 

за належну організацію контролю за достовірністю даних про результати прокурорської 

діяльності. 

2.20. Управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань Генеральної прокуратури України на підставі звітів прокурорів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровського екологічного прокурора, 

прокурорів регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері складає зведений звіт за 

формою № П «Про роботу прокурора» у цілому по Україні, включаючи до нього показники звіту 

по апарату Генеральної прокуратури України. Один примірник зведеного звіту за півріччя та рік 

надсилається до Державної служби статистики України. 

2.21. Звіти складаються тільки на бланках, форма яких затверджена відповідним наказом 

Генерального прокурора України. 

2.22. Звітність за формою № П передбачає найменування таблиць. Для опрацювання звіту і 

наступної перевірки правильності підрахунків у формі звітності введено контрольний рядок, у 

якому підсумовуються всі числа у відповідних графах з першого до останнього рядка, 

включаючи дані, зазначені у розділах: «у тому числі» та «з них». Підрахунок даних і 

відображення їх у контрольному рядку є обов’язковим для всіх таблиць звіту. 

2.23. При складанні звіту необхідно дотримуватись контрольних рівностей чисел. Якщо у 

звіті допущено відхилення від рекомендованих контрольних рівностей показників, то на полях 

звіту чи в окремій довідці необхідно пояснити причини.  

2.24. У разі відсутності показника звітності відповідна позиція у звіті не заповнюється.  

2.25. Звіт про роботу прокурора за формою № П реєструється, копіюється, надсилається та 

зберігається у письмовому та електронному вигляді згідно з чинними правилами діловодства.  

 

3. ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ 

 

3.1. Звіт  подається до встановленого терміну. Датою подання звіту  вважається дата 

надходження його прокурору вищого рівня. Якщо дата подання звіту припадає на вихідний або 

святковий день, датою подання звіту вважається наступний за ним робочий день тижня. 

3.2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

Дніпровський екологічний прокурор, прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у 

воєнній сфері зведений звіт за формою № П надсилають до Генеральної прокуратури України 

каналами електронного зв’язку з одночасним наданням його у паперовому вигляді. 

3.3. Звіт за формою № П подається до прокуратури вищого рівня таких чисел місяця, 

наступного за звітним періодом: 
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Терміни подання звітності 

міські, районні, міжрайонні прокурори, прокурори з нагляду за додержанням 

законів у природоохоронній, транспортній сферах, екологічні прокурори –  

прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору 

до 2 числа 

прокурори районів у містах з районним поділом –  

прокурору міста 

до 2 числа 

прокурори міст з районним поділом –  

прокурору обласного рівня 

до 3 числа 

прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері           (на 

правах міських) –  

прокурору регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері  

до 2 числа 

прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, 

Дніпровський екологічний прокурор –                          до управління 

статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 

до 5 числа 

прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері  –  

до Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 

Генеральної прокуратури України 

до 5 числа 

Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері –  

до управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань Генеральної прокуратури України 

 

до 6 числа 

начальники управлінь та відділів Генеральної прокуратури України –  

до управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань Генеральної прокуратури України 

 

до 3 числа 

 

 3.4. Відповідальність за своєчасне подання звітності покладається особисто на прокурорів, 

які підписали звіти. 

 

4. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД 

ГРОМАДЯН ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ (розділ 1 звіту форми  № П) 

 

4.1. Роботу прокурора з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів 

відображають у таблицях 1 – 4 розділу 1: після початку досудового розслідування, 

направлення до суду кримінальних проваджень, розгляду із вжиттям заходів подань, 

скасування за прокурорського втручання нормативно-правових актів та постанов у 

справах про адміністративні правопорушення, притягнення до відповідальності посадових 

осіб органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного 

контролю, правоохоронних органів (при відображенні результатів захисту прав і свобод 

дітей – також посадових осіб державних та комунальних закладів), відшкодування за 

прокурорського реагування коштів, пред’явлення позовів.  

4.2. Не відображається у звітності робота органів державного контролю (відшкодування за 

їх перевірками коштів, притягнення за їх документами посадових осіб до відповідальності) як 

результати наглядової діяльності прокурорів.  

4.3. Показники роботи прокурора щодо протидії корупції, за винятком кримінальних 

проваджень, розпочатих за результатами наглядової діяльності,  до розділу не включаються. Ці 

дані відображаються у звітності за формою        1-КОР. 

4.4.  У таблицях 1 – 4 розділу 1 у графі 1 зазначається кількість прийнятих прокурором 

постанов про проведення перевірок на підприємствах, установах та організаціях незалежно від 

форми власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичних осіб – підприємців згідно із 

Законом України «Про прокуратуру». У разі скасування така постанова виключається зі звіту. 

4.5. До графи 2 вносяться дані про кількість розпочатих прокурором кримінальних 

проваджень за результатами перевірок при здійсненні нагляду за додержанням законів щодо 
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захисту прав і свобод громадян та інтересів держави за галузями законодавства (таблиця 1 – про 

конституційні права і свободи громадян, у сфері економічних відносин, у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, про земельні правовідносини; таблиця 2 – додержання 

законів органами державної влади, управління, місцевого самоврядування, контролю та їх 

установами, таблиця 3 – у сфері транспорту, таблиця 4 – про адміністративні правопорушення).  

4.6. До кримінальних проваджень, розпочатих при здійсненні нагляду за додержанням 

законів щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, відносяться провадження, в 

яких рішення прийнято внаслідок проведення прокурором перевірок при здійсненні наглядової 

діяльності у сфері додержання та застосування законів.  

4.7. При закритті кримінального провадження з підстав, передбачених п.п. 1 – 3 ч. 1 ст. 284 

КПК України, таке провадження з графи 2 таблиць 1, 2, 3, 4 виключається у тому звітному 

періоді, в якому прийнято дане рішення.  

4.8. При об`єднанні в одне провадження матеріалів кількох кримінальних проваджень, 

розпочатих при здійсненні наглядової діяльності, цей показник коригується і обліковується як 

одне кримінальне провадження у тому звітному періоді, в якому прийнято таке рішення.  

4.9. У графі 3 вказується кількість кримінальних проваджень, направлених до суду у 

порядку п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 283 КПК України з обвинувальним актом, а також з клопотаннями про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. Кількість направлених до суду кримінальних проваджень 

формується із числа проваджень, досудові розслідування у яких розпочато у поточному та 

минулих роках. 

4.10. До графи 4 вносяться дані щодо кількості розглянутих із вжиттям заходів реагування 

подань прокурора за результатами перевірок у сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів 

держави. 
4.11. У разі внесення подання про усунення порушень законів у різних сферах наглядової 

діяльності результати розгляду такого документа (притягнуті до відповідальності особи, 
відшкодовані кошти, скасовані нормативно-правові акти) відображаються у відповідних рядках 
таблиць 1, 2, 3, 4 за галузями законодавства (органами державної влади, управління, місцевого 
самоврядування), де вжито заходів до усунення виявлених прокурором порушень закону. При 
цьому документ реагування обліковується у графі 4 таблиць 1, 2, 3, 4 один раз (без дублювання) 
за однією з галузей наглядової діяльності. 

4.12. У графі 5 наводиться кількість скасованих або приведених у відповідність із 

законом нормативно-правових актів, скасованих постанов у справах про адміністративні 

правопорушення за результатами розгляду подань, внесених при здійсненні наглядової 

діяльності. 

4.13. У графі 6 таблиць 1, 2, 3, 4 наводяться відомості щодо притягнутих до 

відповідальності за документами прокурорського реагування посадових осіб органів 

державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролю та правоохоронних 

органів. При відображенні показників щодо захисту прав і свобод дітей, у вказаній графі 

також відображаються посадові особи державних та комунальних закладів, які виконують 

організаційно-розпорядчі функції (директора навчальних закладів, головні лікарі, їх 

заступники). 
4.14. Не враховуються у вказаних таблицях як притягнуті до відповідальності посадові 

особи цих органів за постановами прокурора, винесеними виключно на підставі матеріалів 

контролюючого органу та надісланих до цього органу для складання протоколу про 

адміністративне правопорушення. Також не обліковуються у звіті посадові особи, притягнуті до 

відповідальності за невиконання законних вимог прокурора (у т.ч. на підставі  протоколів про 

адміністративні правопорушення (ст. 185
6
, ст. 185

8 
КУпАП). 

4.15. У графі 7 (таблиці 1,3) із числа осіб у графі 6 вказується число притягнутих до 

відповідальності за актами прокурорського реагування посадових осіб органів державного 

контролю. 

4.16. При заповненні показників у графі 7 таблиць 1, 3 слід мати на увазі, що чинним 

законодавством не передбачено вичерпного переліку органів контролю. Отже, при 

заповненні цієї графи враховувати, що державний контроль – це діяльність уповноважених 

законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 
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колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення 

та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та 

забезпечення інтересів суспільства (ст. 1 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).   

4.17. Притягнуті до відповідальності посадові особи служб та кримінальної міліції у справах 

дітей, а також дільничні інспектори органів внутрішніх справ у графі 7 не враховуються. 

4.18. Кількість притягнутих посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної 

відповідальності за внесеними поданнями, винесеними постановами про ініціювання 

притягнення особи до адміністративної відповідальності та складеними протоколами повинна 

підтверджуватися відповідними документами (копією наказу, розпорядження, постановою про 

притягнення особи до адміністративної відповідальності тощо). При цьому дані про притягнення 

до адміністративної відповідальності осіб обліковуються у разі винесення прокурором постанови 

про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності.  

4.19. Дані про відшкодування шкоди та інших соціальних виплат за актами реагування 

прокурора (таблиці 1, 3) зазначаються у графі 8, а у графі 9 відображається сума відшкодованої 

шкоди та коштів, які стягнуто за прокурорського втручання безпосередньо до бюджету. У 

таблицях 2 і 4 ці відомості наводяться відповідно у графах 7, 8.  

4.20. До графи 8 таблиць 1, 3 (7 – таблиць 2-4) не включаються суми податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, які спрямовуються до бюджету. 

4.21. У графі 9 таблиць 1, 3 (8 – таблиць 2, 4) не враховуються дані про відшкодовані за 

прокурорського втручання кошти до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань.  

4.22. Показники щодо суми відшкодованих за актами прокурорського реагування 

коштів (шкоди) або вартості повернених земельних ділянок (у графах 8-9 таблиць 1, 3 (7-8 

таблиць 2, 4) включаються до звіту за наявності таких документів: 

-  відповідних платіжних документів, складених згідно з вимогами законодавства про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні чи належним чином оформлених 

виписок з банківського рахунка чи рахунка в органах держказначейства, що 

підтверджують сплату відповідних сум за конкретний період часу; 
- копії звіту про експертну грошову оцінку повернутих або споріднених земельних 

ділянок, а за відсутності такої оцінки – витягу з технічної документації нормативної 
грошової оцінки повернутої земельної ділянки.   

4.23. Забороняється включати до звітності суми відшкодованої шкоди та коштів за 
платежами, строк виплати яких не настав, та іншими поточними платежами.  

4.24. У графі 10 (таблиці 1, 3) указується сума, на яку судами з початку звітного року 

відкрито провадження за позовами прокурора та заявами в порядку наказного провадження, 

пред’явленими за результатами здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.  

4.25. Усі суми в графах 8, 9, 10 таблиць 1, 3 (7, 8 – таблиць 2, 4) зазначаються у 

національній валюті (у тис. грн.) в абсолютних числах. Гроші країн СНД, вільно конвертована 

валюта вказуються в гривнях за курсом НБУ на момент прийняття рішення. 
4.26. У таблиці 1 «За галузями законодавства» у рядку 1 відображаються всі результати 

роботи прокурора з питань нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та 
інтересів держави: захисту конституційних прав і свобод громадян, у сферах економічних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, про земельні правовідносини, щодо 
захисту інтересів громадян та держави при виконанні виконавчих документів, перевірок Законів 
України «Про звернення громадян» і «Про доступ до публічної інформації».  

4.27. В усіх графах таблиці сума кількісних показників рядків 2, 17, 24, 30, 36-38 може 
бути меншою, ніж у рядку 1, оскільки ними не охоплюються всі напрями наглядової 
діяльності прокурора. 
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4.28. У рядку 2 відображаються дані про роботу прокурора з нагляду за додержанням 

законів щодо захисту конституційних прав і свобод громадян, які передбачені Конституцією та 

іншими законами України. 

4.29. У рядку 3 зазначаються дані про результати нагляду за додержанням законів щодо 

своєчасності виплати заробітної плати працівникам, з питань індексації та компенсації виплат у 

зв’язку з порушенням термінів виплати  тощо.  

4.30. У графі 7 цього рядка обліковуються притягнуті за документами прокурорського 

реагування посадові особи Державної інспекції України з питань праці, Міністерства доходів і 

зборів України та служби статистики України, територіальних підрозділів Департаменту 

нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства 

юстиції України (підрозділів з питань банкрутства Головних управлінь юстиції в регіонах).  

4.31. У графі 8 рядка 3 не враховуються суми сплачених одночасно з 

виплатою заробітної плати внесків до Пенсійного та інших фондів соціальної 

спрямованості, платежів до бюджету, а також суми сплачених штрафів. 

4.32. У рядку 4 наводяться дані, що стосуються нагляду за додержанням вимог Кодексу 

законів про працю України, Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності», з питань профілактики нещасних випадків 

на виробництві, здійснення регресних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом на 

виробництві, в усіх галузях господарства. Зокрема, відображаються результати перевірок у 

діяльності органів Державного управління охороною праці (ст. 31 Закону України «Про охорону 

праці»). Кількість посадових осіб цих органів, притягнутих до відповідальності за документами 

прокурорського реагування, зазначається у графі 6 даного рядка таблиці. У графі 7 наводяться 

кількісні дані про притягнутих до відповідальності за результатами розгляду подань та постанов 

прокурорів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці (ст. 38 Закону України 

«Про охорону праці»). 

4.33. У рядку 5 відображаються результати нагляду за додержанням законів у сфері охорони 

здоров'я: з питань надання медичної допомоги та послуг у закладах охорони здоров'я, медичного 

страхування, використання бюджетних коштів, призначених на фінансування медичних програм, 

медичної реабілітації хворих, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Також у цьому рядку відображаються результати нагляду за додержанням законів про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням, зокрема у діяльності органів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

4.34. У графі 7 цього рядка відображається кількість притягнутих за документами 

прокурорського реагування посадових осіб Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з 

контролю за наркотиками, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

інших соціально небезпечних захворювань, Міністерства охорони здоров’я України, Державної 

санітарно-епідеміологічної служби України. 

4.35. У рядку 6 відображаються результати прокурорських перевірок з питань 

додержання законів про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне 

забезпечення, збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у діяльності органів Пенсійного фонду України, недержавних пенсійних 

фондів, інших осіб. Також у цьому рядку відображаються результати нагляду щодо 

додержання законодавства Міністерством доходів і зборів України та його територіальними 

органами у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

4.36. У графі 7 даного рядка вказується кількість притягнутих до відповідальності за 

документами реагування службових осіб Міністерства соціальної політики України та органів 

Пенсійного фонду України. 

4.37. У рядку 7 обліковуються дані про результати нагляду за додержанням законів щодо 

соціальної захищеності інвалідів, реабілітації осіб цієї категорії, зокрема у діяльності Державної 

служби з питань інвалідів та ветеранів України, органів Фонду соціального захисту інвалідів, 

медико-соціальної експертизи, медичних, реабілітаційних та інших спеціалізованих установ. 
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4.38. У графі 7 даного рядка відображається кількість притягнутих за документами 

прокурорського реагування посадових осіб Міністерства соціальної політики України та Фонду 

соціального захисту інвалідів. 

4.39. У рядку 8 зазначається загальна кількість даних щодо діяльності прокурорів за 

додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей.  

4.40. У графі 1 цього рядка відображається кількість прийнятих постанов про проведення 

перевірок за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей.  

4.41. У графі 2 відображається загальна кількість розпочатих прокурором кримінальних 

проваджень за результатами перевірок додержання законів щодо захисту прав і свобод дітей. До 

кримінальних проваджень, що підлягають відображенню у рядках 8, 9 – 16, відносяться 

провадження, якщо наглядові перевірки організовано та проведено безпосередньо прокурором. 

Кримінальні провадження, розпочаті у сфері захисту суспільної моралі, необхідно розмежовувати 

за об`єктом посягань, тобто якщо внаслідок протиправних дій завдано шкоди здоров`ю дітей, то 

провадження слід включати в рядок 14. У разі коли такі дії сприяли вчиненню неповнолітніми 

правопорушень і злочинів, кримінальні провадження вказуються в рядку 13. 

4.42. Інші категорії кримінальних проваджень, зокрема розпочаті за фактами незаконного 

використання бюджетних коштів, відчуження майна та інших порушень у сфері господарської 

діяльності, слід ураховувати в рядках 8, 9 – 16, якщо вчинені протиправні дії зачіпають права та 

інтереси дітей або виявлені за результатами перевірок органів, установ, підприємств та 

організацій, які відповідно до закону та покладених на них функцій опікуються проблемами дітей. 

Крім того, у рядку 15 відображаються розпочаті прокурорами кримінальні провадження за 

результатами проведення наглядових перевірок щодо додержання Закону України «Про 

попередження насильства в сім`ї». 

4.43. У графі 9 (8 – таблиця 2) обліковуються відшкодовані за втручання прокурорів 

бюджетні кошти всіх рівнів, спрямовані на реалізацію дитячих програм, виконання інших 

передбачених законом заходів щодо забезпечення прав дітей. Розмежування відображених сум за 

окремими галузями здійснюється з урахуванням тематичної спрямованості перевірки.  

4.44. У графах 1 – 10 сума чисел у рядках 9 – 16 не може перевищувати число у рядку 8.  

4.45. У рядку 9 відображаються результати діяльності прокурора у сфері забезпечення прав 

дітей на освіту (дошкільну, позашкільну, загальну середню, професійно-технічну, вищу).  

4.46. До рядка 10 вносяться результати діяльності прокурора за додержанням законодавства 

про опіку і піклування (своєчасність встановлення опіки та піклування, щодо усунення порушень 

особистих і майнових прав та інтересів дітей, додержання органами опіки та піклування 

покладених на них обов’язків з тимчасового влаштування дітей до призначення їм опікунів чи 

піклувальників тощо), а також процедури усиновлення. 

4.47. У рядку 11 наводяться дані діяльності прокурора у сфері забезпечення прав дітей на 

працю і працевлаштування (забезпечення першого робочого місця, охорона праці, дотримання 

вимог трудового законодавства, зокрема при прийомі на роботу, укладенні трудових угод, 

додержання встановленого законом скороченого робочого дня, розміру зарплати, відпусток 

тощо). 

4.48. У рядку 12 відображаються результати діяльності прокурора, спрямованої на 

соціальний захист дітей та сімей з дітьми, у вигляді грошових виплат – пенсій, державної 

допомоги, одноразових та інших грошових виплат, забезпечення пільг дітям-інвалідам, 

постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи тощо. 

4.49. У рядку 13 зазначаються результати діяльності прокурора у сфері додержання 

законодавства органами державної системи профілактики (кримінальною міліцією та службами у 

справах дітей, притулками, управліннями у справах сім’ї та молоді тощо) щодо попередження 

правопорушень серед дітей. 

4.50. У рядку 14 наводяться дані діяльності прокурорів за додержанням прав дітей на 

охорону життя та здоров’я, зокрема безоплатності надання медичної допомоги, попередження 

дитячого травматизму та смертності, соціально небезпечних захворювань, створення безпечних 

умов виховання, навчання і праці дітей. 

4.51. У рядку 15 обліковуються результати нагляду за додержанням Закону України «Про 

попередження насильства в сім`ї».   
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4.52. У рядку 16 наводяться дані діяльності прокурора за додержанням законодавства, 

спрямованого на захист житлових та майнових прав дітей. 

4.53. У рядку 17 відображаються результати наглядової діяльності прокурора у сфері 

економічних відносин, зокрема щодо державної та комунальної власності, кредитно-фінансової 

діяльності, оподаткування, про бюджетну систему, у сфері паливно-енергетичного комплексу, у 

зовнішньоекономічній та інвестиційній діяльності, у т.ч. при здійсненні іноземного та спільного 

інвестування, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, тощо. 

4.54. У рядку 18 обліковуються результати роботи прокурора у сфері нагляду щодо 

захисту інтересів держави у сфері збереження державного та комунального майна, захисту 

корпоративних прав держави. 

4.55. До показників нагляду у сфері державної і комунальної власності відносяться 

результати реагування на порушення при відчуженні та наданні в оренду державного і 

комунального майна, при управлінні акціями (частками, паями), що є державною 

власністю; при примусовому відчуженні державного майна, у т.ч. за борговими 

зобов’язаннями та при банкрутстві; при посередницьких операціях з державним майном і 

правами на нього; при сплаті, надходженні та використанні коштів від відчуження 

(приватизації) державного та комунального майна; при розпорядженні корпоративними 

правами держави, як учасника в господарських товариствах (незаконне зменшення 

державної частки у статутному фонді, дії представника держави всупереч інтересам 

держави на загальних зборах,  неприйняття зборами рішення про нарахування дивідендів, 

ненарахування дивідендів, незаконне відчуження майна таких товариств тощо); при 

приватизації державного та комунального майна; при прийнятті органами виконавчої 

влади та органами приватизації рішень щодо приватизації державного та комунального 

майна; при посередницьких операціях з державним та комунальним майном і правами на 

нього у ході приватизації (а не відчуження шляхом продажу); при відчуженні майна 

підприємств, які знаходяться в процесі приватизації; при розміщенні (продажу) акцій 

підприємств під час їх приватизації; під час приватизації земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти приватизації; при використанні коштів від приватизації державного 

та комунального майна. 
4.56. У рядку 19 враховуються результати наглядової діяльності щодо додержання 

законодавства у сфері оподаткування органами Міністерства доходів і зборів України (щодо 

здійснення контролюючих функцій при прийнятті рішень про застосування фінансових санкцій 

та адміністративних штрафів), а також суб’єктами господарювання (фізичними та юридичними 

особами). Зокрема, додержання ними Податкового кодексу та іншого податкового законодавства 

при нарахуванні та сплаті податків, митних та інших зборів (окрім зборів, що включаються до 

рядка 2).  

4.57. У рядку 20 відображаються результати наглядової діяльності щодо додержання 

законодавства про бюджетну систему при складанні, розгляді, затвердженні та виконанні 

бюджетів усіх рівнів Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою і Урядом Автономної 

Республіки Крим, органами державної влади і місцевого самоврядування, здійсненні ними 

контролю за виконанням бюджету, а також додержання бюджетного законодавства 

підприємствами, установами і організаціями, їх посадовими особами при отриманні та 

використанні бюджетних коштів, у тому числі у рядку 21 – при здійсненні державних закупівель. 

4.58. У рядку 22 обліковуються результати реагування прокурора з питань додержання 

законодавства у паливно-енергетичному комплексі (про енергозбереження, електроенергетику, 

атомну енергетику, функціонування вугільної, газової та нафтопереробної систем). 

4.59. У рядку 23 обліковуються показники роботи з питань додержання законодавства щодо 

запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до яких відносяться 

результати реагування з питань діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, 

страхові та інші фінансові установи, платіжні організації, біржі, професійні учасники ринку 

цінних паперів, інститути спільного інвестування, гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які 

проводять лотереї, організації, що здійснюють управління інвестиційними фондами чи 

недержавними пенсійними фондами, підприємства зв’язку, інші некредитні організації, що 

здійснюють переказ грошових коштів, інші фінансові установи, які здійснюють фінансові 
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операції); суб’єктів державного фінансового моніторингу (Державна служба фінансового 

моніторингу, установи Національного банку України, органи Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, органи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, центральні органи виконавчої влади) при здійсненні ними 

контрольних повноважень; кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, 

передбачені ст.ст. 209, 209-1 КК України; постанови про порушення проваджень про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 166-9, 188-34 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

4.60. Сума цифр у рядках 18, 19, 20, 22, 23 не може перевищувати число в рядку 17. 
4.61. У рядку 24 відображаються результати нагляду за додержанням законів у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, у тому числі охорони водних, лісових ресурсів, 

надр, атмосферного повітря, тваринного світу, поводження з відходами, щодо забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, про пестициди і агрохімікати, ветеринарну 

медицину. До цього ж рядка вносяться результати роботи щодо додержання вимог Лісового, 

Водного кодексів України, Кодексу України про надра, а також з питань здійснення нагляду за 

додержанням законів у діяльності спеціально уповноважених органів державного контролю у 

сфері охорони довкілля тощо.  

4.62. У рядках 25 – 29 обліковуються (з рядка 24) результати наглядової діяльності 

щодо додержання вимог Водного кодексу України, іншого законодавства, яким 

регламентуються суспільні відносини у цій галузі (рядок 25), Лісового кодексу України, 

іншого законодавства, яким регламентуються суспільні відносини у цій галузі (рядок 26), 

Кодексу України про надра, іншого гірничого законодавства (рядок 27), Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря» (рядок 28), Закону України «Про відходи», а саме 

запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації та видалення, знешкодження та захоронення, а також 

запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я 

людини (рядок 29). 

4.63. У рядку 30 обліковуються результати наглядової діяльності щодо додержання 

законодавства про земельні правовідносини, а саме: вилучення, викуп, передачу, приватизацію 

земельних ділянок, у тому числі тих, які належать закладам та установам для дітей, щодо 

погашання заборгованої плати за землю (за винятком графи 8 таблиць 1, 3 (7 – таблиці 2), про 

реформування сільгосппідприємств на засадах приватної власності на землю, про оренду 

земельних часток (паїв) та додержання прав громадян, а також неповнолітніх у сфері земельних 

відносин. Зокрема щодо здійснення нагляду за додержанням вимог Земельного та Податкового 

кодексів України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оренду землі», «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про охорону земель», «Про державний 

контроль за використанням та охороною земель», «Про землеустрій», «Про меліорацію земель» 

та іншого законодавства, що регулює питання у сфері земельних правовідносин та охорони 

земельних ресурсів. 

4.64. У рядках 31 – 35 відображаються (з рядка 30) результати наглядової діяльності 

при здійсненні нагляду за додержанням законів щодо охорони та використання земель 

сільськогосподарського призначення (рядок 31), житлової та громадської забудови (рядок 

32), оздоровчого, рекреаційного призначення та природно-заповідного фонду (рядок 33), 

лісогосподарського призначення (рядок 34), водного фонду (рядок 35). 

4.65. У рядку 36 обліковуються результати роботи прокурора щодо захисту інтересів 

громадян та держави при виконанні виконавчих документів, визначених Законом України «Про 

виконавче провадження». При цьому враховуються показники роботи за результатами перевірок 

додержання законодавства органами та посадовими особами державної виконавчої служби, 

іншими органами, а також учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до 

проведення виконавчих дій. 

4.66. У рядку 37 відображаються результати прокурорської діяльності з питань додержання 

вимог Закону України «Про звернення громадян» (ст. 29 Закону). 

4.67. У рядку 38 відображаються результати роботи прокурора з питань додержання вимог 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
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4.68. У рядку 39 обліковуються заходи прокурорського реагування за результатами 

розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України. Показники 

рядка 39 формуються з рядків 2, 17, 24, 30, 36, 37 і не можуть перевищувати число у рядку 1 

таблиці 1. 

4.69. У таблиці 2 «Додержання законів органами державної влади, управління, 

місцевого самоврядування, контролю та їх установами» відображаються показники 

нагляду за додержанням та застосуванням законів органами місцевого самоврядування, 

влади та управління, контролю, підприємствами, установами та організаціями незалежно 

від форм власності. При цьому показники розподіляються у відповідних рядках за тими 

органами, де проведено перевірку та (або) виявлено порушення закону. 

4.70. У рядку 1 відображаються результати наглядової діяльності прокурора щодо 

додержання та застосування законів органами місцевого самоврядування: Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, селищними, сільськими радами, 

а в рядку 2 – у діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади: Кабінету Міністрів 

України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, відомств, місцевих 

державних адміністрацій. 

4.71. У рядку 3 обліковуються (з рядків 1 і 2) показники роботи прокурора з питань охорони 

та використання земель.  

4.72. У рядках 4 (з рядків 1 і 2), 8 (з рядка 7), 26 (з рядка 25) обліковуються результати 

роботи прокурора щодо забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності, а 

також захисту інтелектуальної власності та авторських прав. В числі показників нагляду з 

питань забезпечення конституційних засад підприємництва слід обліковувати результати 

роботи щодо захисту прав суб’єктів господарювання від неправомірного втручання органів 

державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролю та правоохоронних 

органів у господарську діяльність. До показників з питань захисту інтелектуальної 

власності та авторських прав слід відносити результати діяльності, що спрямована на 

захист суб’єктів права інтелектуальної власності – фізичних та юридичних осіб (резидентів 

та нерезидентів) шляхом встановлення, визнання та відновлення їх прав у разі порушення. 

Дані щодо відшкодованих за актами прокурорського реагування коштів, у т.ч. до бюджету, 

не заповнюються. При цьому в таблиці 1 показники щодо результатів нагляду на вказаних 

напрямах за галузями законодавства не розподіляються та включаються лише до рядка 1.  
4.73. У рядку 5 обліковуються (з рядків 1 і 2) показники роботи прокурора щодо реагування 

на факти невиконання або неналежного виконання органами місцевого самоврядування, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, їх посадовими особами покладених на 

них повноважень щодо захисту інтересів держави та громадян у суді, зокрема непред’явлення або 

несвоєчасне пред’явлення позову, незабезпечення участі в суді, невиконання вимог суду, не 

звернення за виконавчим документом тощо. Дані щодо відшкодованих за актами прокурорського 

реагування коштів, у т.ч. до бюджету, не заповнюються. 

4.74. У рядку 6 (з рядків 1 і 2) відображаються результати діяльності прокурора щодо 

нагляду за додержаннями прав і свобод дітей.  

4.75. У рядку 7 ураховуються результати наглядової діяльності прокурора про додержання і 

застосування законів у діяльності державних органів контролю (міністерства, державні інспекції, 

служби та агентства, діяльність яких спрямовується і координується через них, та їх 

територіальні підрозділи). Дані рядка 7 до рядків 1, 2 таблиці 2 не включаються.  

4.76. З рядка 7 у рядку 8 обліковуються дані щодо забезпечення конституційних засад 

підприємницької діяльності та інтелектуальної власності, у рядку 9 – результати роботи щодо 

реагування на факти невиконання або неналежного виконання органами державного контролю та 

їх посадовими особами покладених на них повноважень щодо захисту інтересів держави та 

громадян у суді, у рядку 10 – показники роботи прокурора з питань нагляду за додержанням і 

застосуванням законів у діяльності органів державного контролю за результатами перевірок у 

сфері захисту прав і свобод дітей.  

4.77. У рядках 11 – 16, 20, 23 відповідно вказуються (з рядка 7) результати 

прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у діяльності органів 

Державної інспекції України з питань праці, Пенсійного фонду України, Державної 

фінансової інспекції, Державної казначейської служби, органів енергозбереження, 
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Міністерства доходів і зборів, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань 

охорони довкілля (екології та природних ресурсів, лісового господарства) та у сфері 

земельних відносин. 
4.78. У зазначених рядках відображаються результати прокурорського реагування на 

порушення законодавства, допущені службовими особами при виконанні ними функціональних 

обов’язків у відповідних контролюючих органах, де ці порушення були виявлені. У графах 7 – 8 

обліковуються суми, які відшкодовано за рахунок посадових осіб цих органів.  

4.79. Сума цифр у рядках 11 – 16, 20, 23 не повинна перевищувати число в рядку 7, 

сума чисел у рядках 17-19 не повинна перевищувати число у рядку 16, сума чисел у рядках 

21 – 22 не повинна перевищувати число в рядку 20, а число у рядку 24 не повинно 

перевищувати число в рядку 23. 
4.80. У рядку 25 відображаються показники наглядової діяльності прокурора щодо 

додержання законів правоохоронними органами. 

4.81. У рядку 26 виокремлюються (з рядка 25) показники наглядової діяльності 

прокурора щодо забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності та 

інтелектуальної власності. Дані щодо відшкодованих за актами прокурорського реагування 

коштів, у т.ч. до бюджету (графи 7, 8) не заповнюються. 

4.82. У рядку 27 обліковуються (з рядка 25) результати роботи прокурора щодо реагування 

на факти невиконання або неналежного виконання правоохоронними органами, їх посадовими 

особами покладених на них повноважень щодо захисту інтересів держави та громадян у суді. 

Зокрема, непред’явлення або несвоєчасне пред’явлення позову, незабезпечення участі у суді, 

невиконання вимог суду, незвернення за виконавчим документом тощо. Дані щодо 

відшкодованих за актами прокурорського реагування коштів, у т.ч. до бюджету (графи 7 та 8), не 

заповнюються. 

4.83. У рядках 28, 29 (з рядка 25) наводяться показники роботи прокурора відповідно з 

питань додержання закону органами внутрішніх справ та прикордонної служби. 
4.84. У рядку 30 відображаються результати наглядової діяльності щодо об’єктів, 

піднаглядних прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. 

4.85. У рядку 31 обліковуються (з рядка 30) результати нагляду щодо додержання законів у 

центральних органах виконавчої влади, інших державних органах – державних замовниках з 

оборонного замовлення, департаменті економіки оборони та безпеки Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Державній службі експортного контролю України, Державному 

агентстві резерву України – з питань державного мобілізаційного резерву, Державному агентстві 

України з управління державними корпоративними правами та майном у частині управління 

підприємствами оборонно-промислового комплексу та виконання завдань з мобілізаційної 

підготовки та мобілізаційної готовності підприємств, що належать до сфери його управління, 

Державному космічному агентстві України, Державному концерні „Укроборонпром“ та на 

підприємствах, в установах, організаціях, що їм підпорядковані, у підрозділах Служби безпеки 

України щодо додержання і застосування законодавства про державну таємницю, спеціальній 

міліції Міністерства внутрішніх справ України, а також іншими підприємствами оборонно-

промислового комплексу, суб’єктами господарської діяльності незалежно від форм власності – 

виконавцями (співвиконавцями) державного оборонного замовлення, підприємствами – 

зберігачами цінностей державного мобілізаційного резерву в частині зберігання, використання, 

поповнення та освіження (поновлення) запасів державного мобілізаційного резерву,  

4.86. У рядку 32 відображаються показники роботи прокурора з питань додержання 

законів, пов’язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), у 

діяльності органів державної виконавчої служби та органів контролю за законністю 

виконавчого провадження. Число у рядку 32 не може перевищувати число у рядку 36 

таблиці 1. 
4.87. У рядках 33 – 35 відповідно вказуються дані результатів перевірок додержання 

законодавства у роботі: притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей, служб у справах дітей, підрозділів кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх 

справ. 
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4.88. У рядку 36 зазначається загальна кількість осіб, права яких реально поновлено після 

втручання прокурора за наслідками розгляду документів прокурорського реагування, внесених за 

результатами наглядових перевірок за зверненнями громадян, депутатськими запитами і 

зверненнями народних депутатів України, повідомленнями та інформаціями органів влади і 

управління, засобів масової інформації та з власної ініціативи прокурора. Поновлення прав 

кожної особи має бути документально підтверджено (включаючи показники, що передбачені 

відповідними рядками таблиці 1). 

4.89. У рядку 37 (з рядка 36) виокремлюються відомості про кількість дітей, права 

яких поновлено. Показники щодо поновлення прав дитини (зокрема, щодо виплати 

стипендії, призначення пенсії, установлення статусу дитини-сироти або позбавленої 

батьківського піклування, видачі засобів реабілітації тощо) мають бути відповідним чином 

підтверджені. 

4.90. У таблиці 3 «На транспорті» відображаються результати роботи прокурора з нагляду 

за додержанням законів у сфері транспорту. Показники у рядку 1 цієї таблиці враховуються при 

формуванні статистичних даних    таблиці 1 «За галузями законодавства» та таблиці 2 

«Додержання законів органами державної влади, управління, місцевого самоврядування, 

контролю та їх установами». 

4.91. Загальні показники у рядку 1 таблиці 3 розподіляються у рядках: 2 – 

залізничний, 3 – водний, 4 – електричний, 5 – повітряний, 6 – автомобільний, 7 – система 

автодорожнього комплексу, 8 - трубопровідний. Сума чисел у рядках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не 

повинна перевищувати число у рядку 1. 

4.92. Загальні показники рядка 1 розподіляються також у рядках: 9 – про конституційні 

права і свободи громадян, 17 – у сфері економічних відносин, 25 – про використання земель 

транспорту, 33 – про безпеку руху й експлуатацію транспорту. Сума показників у рядках 9, 17, 

25, 33 не повинна перевищувати суми показників у рядку 1. 

4.93. У рядку 9 відображаються дані наглядової діяльності у сфері додержання законів про 

працю, охорону праці, охорону здоров’я, про звернення громадян, соціальний захист, житло, 

соціальні, політичні й особисті права (з них зберігання багажу, правил обслуговування 

пасажирів) працівників залізничного, водного, повітряного, автомобільного, трубопровідного та 

електричного транспорту та громадян, які користуються послугами цих видів транспорту. Сума 

показників у рядках 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 не повинна перевищувати суми показників у рядку 

9. 

4.94. У рядку 17 відображаються показники роботи щодо нагляду за додержанням законів 

про власність, оренду, приватизацію, податки,  зовнішньоекономічну діяльність, підприємства, 

підприємництво, кредитно-фінансові відносини, бюджетне законодавство на підприємствах 

залізничного, водного, повітряного, автомобільного, трубопровідного та електричного 

транспорту. Сума показників у рядках 18 – 24 не повинна перевищувати суми показників у рядку 

17.  

4.95. Зазначені у рядках 9 та 17 результати роботи не є вичерпними. 

4.96. У рядку 25 відображаються дані правозахисної діяльності з питань додержання 

законодавства щодо використання, оренди, відчуження земель залізничного, водного (у т.ч. 

річкового), повітряного, автомобільного, системи автодорожнього комплексу, трубопровідного 

та електричного транспорту. Сума чисел у рядках 26 – 32 не повинна перевищувати число у 

рядку 25. 

4.97. У рядку 33 відображаються дані наглядової діяльності у сфері додержання законів, що 

регулюють безпеку руху, експлуатацію і техніку безпеки на залізничному, водному, повітряному, 

автомобільному, трубопровідному транспорті. Сума показників у рядках 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

не повинна перевищувати суми показників у рядку 33.  

4.98. У рядках 6, 14, 22, 30, 38 відображаються показники нагляду за додержанням законів у 

діяльності Державного департаменту автомобільного транспорту, Головної державної інспекції 

на автомобільному транспорті та її територіальних управлінь. 

4.99. У рядках 7, 15, 23, 31, 39 окремо наводяться результати наглядової діяльності в 

Державному агентстві автомобільних доріг України, публічному акціонерному товаристві 
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«Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та її регіональних підрозділах і 

дочірніх підприємствах. 

4.100.  У рядках 8, 16, 24, 32, 40 обліковуються показники наглядової діяльності на об’єктах 

магістрального трубопровідного транспорту центральних органів державної виконавчої влади у 

межах їх компетенції щодо здійснення державного управління у сфері магістрального 

трубопровідного транспорту, управліннях магістральних газопроводів, філіях публічних 

акціонерних товариств «Укртранснафта» та «Укрхімтрансаміак», районних нафтопровідних 

управліннях, нафтоперекачувальних станціях тощо щодо безпеки експлуатації об'єктів 

магістральних трубопроводів, включаючи наземні, надземні та підземні лінійні частини 

трубопроводів, сховища, а також об'єкти та споруди, основне і  допоміжне обладнання, що 

забезпечують безпечну та надійну експлуатацію магістрального трубопровідного транспорту, у 

тому числі щодо встановлення і додержання охоронних зон. 

4.101.  Крім того, за галузями законодавства у рядках таблиці 3 розподіляються 

показники наглядової діяльності стосовно юридичних та фізичних осіб незалежно від форм 

власності, підпорядкованості та належності, які займаються експлуатацією залізничного 

рухомого складу, повітряних, морських та річкових суден, портів, експлуатацією шляхів 

сполучення, залізничних під'їзних колій, щодо забезпечення безпеки руху; проектуванням, 

будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією, експлуатацією об’єктів автомобільного 

та  магістрального трубопровідного транспорту, діяльність, яка пов’язана з переробкою вантажів, 

обслуговуванням пасажирів, а також агентуванням суден, брокерськими, експедиторськими, 

сюрвейєрськими послугами тощо.     

4.102. У таблиці 4 «Про адміністративні правопорушення» відображаються результати 

прокурорського нагляду у сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів держави при 

застосуванні законів про адміністративні правопорушення. Показники у рядку 1 цієї таблиці  

враховуються при формуванні статистичних даних у таблиці 1 «За галузями законодавства» (у 

рядках 1, 2) та таблиці 2 «Додержання законів органами державної влади, управління, місцевого 

самоврядування, контролю та їх установами». 

4.103. У рядку 1 містяться узагальнені дані щодо кількості прийнятих постанов про 

проведення перевірок, розпочатих, направлених до суду кримінальних проваджень, розглянутих 

із вжиттям заходів подань, скасованих актів, посадових осіб органів державної виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та контролю, притягнутих до відповідальності за внесеними 

поданнями, постановами про ініціювання притягнення особи до адміністративної 

відповідальності та відшкодовані за втручання прокурора кошти.  

4.104. У рядку 2 зазначаються результати роботи щодо захисту прав і свобод громадян та 

інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення органами 

державного контролю, які уповноважені на виконання функцій щодо притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності. 

4.105. У рядку 3 відображаються результати прокурорського нагляду при застосуванні 

законів про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ. Водночас до рядків 4 та 

5 вносяться окремо з відображених у рядку 3 відповідно: результати перевірок з питань 

додержання законодавства про адміністративні правопорушення при здійсненні 

адміністративних затримань громадян і додержання законів про адміністративні правопорушення 

органами Державної автомобільної інспекції України. Рядок 4 у графах 7, 8 не заповнюється. 

4.106. У рядку 6 обліковуються результати роботи прокурора щодо здійснення нагляду за 

діяльністю митниць Міндоходів і зборів України при провадженні у справах про порушення 

митних правил (7 – у тому числі при здійсненні адміністративних затримань). Рядок 7 у графах 

7, 8 не заповнюються.   

4.107. У рядку 8 зазначаються показники наглядової діяльності у сфері  примусового 

виконання органами державної виконавчої служби постанов у справах про адміністративні 

правопорушення, у тому числі про накладення штрафів, конфіскацію предметів, грошей тощо. 

4. 108 У рядку 9 наводяться (з рядка 1) результати наглядової діяльності щодо захисту прав 

неповнолітніх при притягненні їх до адміністративної відповідальності.  

4.109. Сума чисел у рядках 2, 3, 6, 8 не повинна перевищувати число у рядку 1. 

4.110. У таблиці 5 «Ініціювання перегляду судових постанов у справах про 

адміністративні правопорушення» відображаються показники роботи з питань захисту прав і 
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свобод громадян та інтересів держави щодо ініціювання перегляду постанов суду у справах про 

адміністративні правопорушення (порушення митних правил). 

4.111. У рядку 1 наводяться узагальнені дані щодо поданих прокурором апеляційних скарг 

на постанови суду у справах про адміністративні правопорушення (порушення митних правил).  

4.112. У рядок 2 вносяться дані щодо кількості внесених апеляційних скарг на постанови 

суду про порушення митних правил. 

4.113. У рядку 3 обліковуються показники щодо поданих прокурорами апеляційних скарг 

на постанови судів за протоколами про адміністративні правопорушення, які складені 

посадовими особами органів внутрішніх справ, з них у рядку 4 виокремлюються дані щодо 

кількості апеляційних скарг на постанови судів за протоколами про адміністративні 

правопорушення, які складені працівниками органів Державної автомобільної інспекції України. 

4.114.  У рядку 5 відображаються відомості щодо поданих прокурорами апеляційних 

скарг на постанови судів за протоколами про адміністративні правопорушення, які 

складені посадовими особами органів державного контролю, з них у рядку 6 – органами 

Міністерства доходів і зборів (з питань оподаткування). Число у рядку 6 не повинно 

перевищувати число у рядку 5. 

4.115. У рядку 7 наводяться (з рядка 1) результати діяльності прокурорів щодо реагування 

на постанови у справах про адміністративні правопорушення стосовно неповнолітніх. Число у 

рядку 7 не повинно перевищувати числа у рядку 1. 

4.116. Показники у таблиці 5 заповнюються тим прокурором, який подав апеляційну скаргу. 

Сума цифр у рядках 2, 3, 5 не перевищує число у рядку 1.  

 

5. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВИ В СУДАХ 

(розділ 2 звіту форми № П) 

 

 5.1.  У розділі 2 звітності відображаються дані щодо розгляду позовів, заяв прокурора в 

порядку цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства, про 

участь прокурора у розгляді справ судами у порядку представництва інтересів громадян і 

держави, а також ініціювання перегляду судових рішень. 

 5.2.  Таблиця 6 «Позови, заяви прокурора до суду» заповнюється прокурором, який 

пред’явив позови, заяви (далі – позови), незалежно від того, яким судом вони розглянуті. 

 5.3.  До звіту не включаються пред’явлені до суду позови, за якими ще не порушено 

провадження, а також позови, щодо яких судом відмовлено у прийнятті позову або відмовлено у 

відкритті провадження у справі.  

  5.4.  Позови вважаються пред’явленими після порушення судом справи чи 

відкриття провадження, що має підтверджуватись копією відповідної ухвали суду, за 

неможливості своєчасного отримання копії такої ухвали – відміткою у формах первинного 

обліку з посиланням на дату винесення ухвали суду та номер судової справи. 
 5.5.  Заяви в порядку наказного провадження обліковуються після їх отримання судом, що 

має підтверджуватися даними вхідної кореспонденції суду (відміткою на копії заяви). 

 5.6.  Дані про справи, які протягом звітного року прийняті судом до провадження після їх 

скасування судами апеляційної або касаційної інстанції, повторно до звіту не включаються. 

 5.7.  Позови, пред’явлені в порядку кримінального судочинства, враховуються після 

призначення судового розгляду (ст. 316 КПК України). 

 5.8.  Дані щодо сум грошових коштів в усіх графах указуються в абсолютних числах у 

тисячах гривень (тис. грн.). Кошти в іноземній валюті зазначаються у гривнях за офіційним 

курсом Національного банку України на момент прийняття рішення. 

 5.9.  У графах 7, 9, 11 та 14 відображаються суми, що зараховуються до бюджетів усіх 

рівнів (Державного бюджету України та місцевих бюджетів). 

 5.10.  Дані граф 4 – 14 щодо результатів розгляду позовів, заяв, сум стягнень тощо залежно 

від рішень, прийнятих судами вищих інстанції, можуть коригуватись лише протягом звітного 

року. 



143 

 

 

 

 5.11.  У графі 1 зазначається загальна кількість порушених за позовами прокурора справ, 

які на кінець звітного періоду перебувають у провадженні судів, незалежно від того, коли було 

пред’явлено позов чи порушено справу.  

 5.12.  У графі 2 вказується сума, на яку заявлені позовні вимоги у справах, що перебувають 

у провадженні суду (з графи 1).  

 5.13.  У графі 3 зазначається загальна сума у справах, за якими судом відкрито 

провадження з початку року на кінець звітного періоду.  

 5.14.  У графі 4 відображаються дані щодо кількості задоволених судом                (у т.ч. 

частково) позовів прокурора з постановленням рішення чи видачею наказу по суті заявлених 

вимог у порядку наказного провадження. У цій графі обліковуються також позови, щодо яких 

одночасно з частковим задоволенням суд прийняв рішення про припинення, закриття 

провадження у справі, у т.ч. у зв`язку з добровільним відшкодуванням збитків.   

 5.15. У графі 5 вказуються дані про позови та заяви, щодо яких судом відмовлено у 

задоволенні вимог прокурора у повному обсязі, а також про позови, заяви, які судом закриті або 

припинені провадженням на підставі        ст. 205 ЦПК України, ст. 80 ГПК України, ст. 157 КАС 

України, або які залишені без розгляду – ст. 207 ЦПК України, ст. 81 ГПК України, ст. 155 КАС 

України. Дані у графі 5 відображаються одразу після набрання законної сили судовим рішенням. 

 5.16.  У графі 5 не обліковуються справи, у яких: 

1) ухвали суду винесені на підставі відмови позивача від позову у зв`язку з добровільним 

відшкодуванням відповідачем збитків; 

2) сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом (п. 4 ст. 205 ЦПК України, п. 7 ст. 80 

ГПК України, п. 3 ст. 157 КАС України);  

3) усунуті порушення закону, які стали підставою для звернення прокурора до суду (п. 3 

ст. 205 ЦПК України, п. 4 ст. 80 ГПК України, п. 2 ст. 157 КАС України).  

 5.17.  У графі 6 зазначається загальна сума, яку добровільно відшкодовано відповідачами 

за закритими справами (у т.ч. вартість добровільно повернутих земельних ділянок), за винятком 

суми (включно із вартістю земель), що надійшла на виконання мирових угод після визнання їх 

судом (ураховується у графах 12 – 14).  

 5.18.  Сума добровільного відшкодування обліковується лише у разі закриття (припинення) 

судом справи у зв`язку з добровільним відшкодуванням збитків відповідачем після пред`явлення 

позову і підтверджується відповідною ухвалою суду та матеріалами про перерахування коштів 

(повернення, звільнення земельних ділянок). 

 5.19.  У разі часткового задоволення позову прокурора з одночасним припиненням 

провадження у справі у зв`язку з добровільним відшкодуванням сума добровільного 

відшкодування враховується у графах 6 та 7, а сума, на яку задоволено позов, – у графах 8 та 9, 

сума за рішеннями, що набрали законної сили, – у графах 10 та 11. У графі 7 указується сума (з 

графи 6), яка добровільно відшкодована відповідачами до бюджету. 

 5.20. У графі 8 відображається загальна сума, на яку судом задоволено повністю або 

частково позови прокурора з початку року незалежно від того, чи набрали вони законної 

сили, тобто з дати прийняття судом рішення. Сума задоволеного позову має відповідати 

сумі, вказаній у резолютивній частині рішення суду, а щодо майна (у т.ч. земель, що 

знаходились у власності або користуванні) – його вартості, що зазначена у резолютивній 

частині рішення суду, або визначена висновком експерта чи іншою повноважною особою 

(органом). У графі 9 (з графи 8) вказується сума стягнень до бюджету.  
 5.21.  У графі 10 відображається загальна сума, на яку задоволено позови прокурора за 

рішеннями, що набрали законної сили. Дані графи 10 стосуються судових рішень, що набрали 

законної сили з початку року на кінець звітного періоду і мають бути підтверджені копією 

рішення (постанови, судового наказу) суду першої інстанції з відміткою про набрання законної 

сили чи копією відповідної ухвали (постанови) суду апеляційної інстанції. У графі 11           (з 

графи 10) вказується сума стягнень до бюджету за рішеннями, що набрали законної сили. 

 5.22. У графі 12 відображається загальна сума реального виконання рішень суду, що 

набрали законної сили чи допущені до негайного виконання, у звітному та попередніх 

роках, а також сума, що надійшла на виконання мирових угод, у тому числі вартість 

повернутого майна (включаючи вартість земель), що знаходилось у власності або 

користуванні. Сума реального виконання рішень має відповідати сумі, вказаній у 
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резолютивній частині рішення суду, або визначеній висновком експерта чи іншої поважної 

особи (органу) вартості майна (землі). 

 5.23.  У графі 13 (із даних графи 12) указується сума реального виконання лише щодо 

рішень суду, які набрали законної сили чи допущені до негайного виконання у звітному році. У 

графі 14 (із даних графи 12) зазначається сума реального виконання до бюджету. 

 5.24.  У рядку 1 відображаються загальні результати позовної роботи прокурора у 

цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві. Число в рядку 1 

має дорівнювати сумі чисел у рядках 2, 5, 11, 20. Сума чисел у рядках 5 та 11 не перевищує число 

у рядку 1.  

 5.25.  У рядку 2 вказуються позови, з якими прокурор звернувся до суду відповідно до ч. 5 

ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» у разі відхилення подання в цілому чи частково або 

неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, а також, якщо подання не 

вносилося щодо: 

 1)  визнання незаконним нормативно-правового акта відповідного органу повністю чи в 

окремій його частині; 

 2)  визнання протиправним рішення чи окремих його положень і щодо скасування або 

визнання нечинним рішення чи окремих його положень; 

 3) визнання протиправними дій чи бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії або 

утриматися від вчинення певних дій.     

 5.26.  У рядку 3 виокремлюються (з рядка 2) дані щодо позовної роботи прокурора за 

відхиленими або залишеними без розгляду поданнями. Показники  у рядках 2 і 3 щодо сум, на які 

пред’явлено позови, а також їх стягнення (графи 2, 3, 6 – 14) не заповнюються. 

 5.27.  У рядку 4 окремо виділяються відомості щодо заяв прокурора в порядку наказного 

провадження. Оскільки наказне провадження не передбачає стадію припинення чи закриття 

провадження у справі, то у графах 6, 7 рядок 4 не заповнюється.  

 5.28.  У рядку 5 відображаються загальні результати позовної роботи в інтересах громадян.  

 5.29.  У рядку 6 відображаються (із рядка 5) дані з питань оплати праці – погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати, індексації та компенсації виплат у зв’язку з 

порушенням термінів виплати зарплати, у т.ч. заяви у порядку наказного провадження про 

стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати. 

 5.30.  У рядку 7 вказуються із рядка 5 дані про позови на захист соціальних прав громадян: 

щодо виплати пенсій, коштів у зв'язку із втратою годувальника, про стягнення страхового 

відшкодування, різного роду компенсацій тощо, забезпечення ліками, санаторно-курортним 

лікуванням, житлового та житлово-комунального забезпечення, транспортного та іншого 

обслуговування усіх пільгових категорій громадян – інвалідів, учасників війни та бойових дій, 

осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, тощо. 

 5.31.  Пред'явлені в інтересах громадян позови інших категорій, не передбачених рядками 

6, 7, 8, відображаються безпосередньо у рядку 5.  

 5.32.  У рядку 8 (із даних рядка 5) виділяються результати позовної роботи в інтересах 

дітей незалежно від тематики позовів, у тому числі щодо позбавлення батьківських прав, про 

відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, про повернення незаконно 

відчуженого майна та житла дітей тощо. 

 5.33. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» дитиною є особа віком 

до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосованим до неї, вона не набуває права 

повноліття раніше. 

 5.34.  У рядку 9 (із рядка 8) обліковуються показники роботи прокурора щодо захисту 

житлових та майнових прав дітей. 

 5.35  У рядку 10 (із рядка 8) виділяються результати позовної роботи щодо захисту 

соціальних прав дітей. Зокрема, позови щодо виплат дітям пенсій, державної допомоги, 

одноразових та інших грошових виплат тощо. 

 5.36.  Дані у рядках 5 – 10 щодо стягнень до бюджету (графи 7, 9, 11 та 14) не 

заповнюються. 

 5.37. У рядку 11 відображаються загальні дані щодо позовів в інтересах держави. Дані рядка 

11 формуються з даних рядків 12, 13, 15, 16, 17. Сума чисел у рядках 12, 13, 15, 16, 17 може 

бути меншою, ніж у рядку 11, оскільки вони не містять повного переліку позовів в інтересах 
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держави. Не передбачені даною тематикою позови повинні відображатися безпосередньо у рядку 

11. 

 5.38.  У рядку 12 обліковуються позови, пред’явлені прокурором у зв’язку з порушеннями 

законодавства про державну власність – на усунення порушень законодавства при наданні в 

оренду державного майна; при управлінні акціями (частками, паями), що є державною власністю; 

при примусовому відчуженні державного майна, у т.ч. за борговими зобов’язаннями; при 

посередницьких операціях з державним майном і правами на нього при відчуженні шляхом 

продажу державного майна; при сплаті, надходженні та використанні коштів від відчуження 

(продажу) державного майна, тобто дії, вчинені при управлінні державним майном та при його 

відчуженні тощо, у тому числі в ході приватизаційних процедур. 

 5.39.  У рядку 13 зазначаються (з рядка 12) дані про позови, пред’явлені прокурором у 

зв’язку з порушенням законодавства про комунальну власність.  

 5.40. У рядку 14 (з рядків 12 і 13) відображаються результати позовної роботи в інтересах 

дітей щодо повернення незаконно відчуженого, переданого в оренду майна, будівель і споруд 

дитячих закладів тощо.  

 5.41. У рядку 15 відображаються дані про позови у сфері державних закупівель: визнання 

недійсними результатів державних закупівель (рішень тендерних комітетів, протоколів 

конкурсних торгів), укладених у зв’язку з цим договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду та 

інших); повернення майна, набутого без достатньої правової підстави або відшкодування його 

вартості; стягнення збитків, заподіяних невиконанням договірних зобов’язань у цій сфері, тощо. 

 5.42. У рядку 16 зазначаються дані про позови з питань оподаткування, митних зборів та 

платежів (позови, пов’язані з додержанням податкового законодавства, про відшкодування 

бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, сплати земельного податку та інших 

податкових зобов’язань тощо). 

 5.43. У рядку 17 відображаються позови у сфері охорони навколишнього природного 

середовища щодо охорони, використання, відтворення природних ресурсів (надра, ліс та 

інша рослинність, тваринний світ тощо), виконання інвестиційних та інших програм з цих 

питань, а також щодо додержання законів уповноваженими органами державного 

контролю у сфері охорони довкілля тощо. 

 5.44. У рядку 18 виокремлюються (з рядка 17) позови, пред’явлені прокурором у 

зв’язку з порушенням законодавства в екологічній сфері, а саме щодо відшкодування 

завданих збитків та усунення негативних наслідків, пов’язаних з погіршенням екологічної 

обстановки та виникненням небезпеки для життя і здоров’я людей унаслідок порушення 

норм екологічної безпеки, визначених: Водним кодексом України, законами України «Про 

охорону атмосферного повітря», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя 

населення» та іншим законодавством, недотримання якого може завдати безпосередньої 

шкоди населенню (у т.ч. за матеріалами Державної екологічної інспекції України та її 

територіальних підрозділів) чи збереженню екомереж – відповідно до Закону України «Про 

екологічну мережу України». 
 5.45.  У рядку 19 відображаються узагальнені відомості про позови прокурора, заявлені в 

адміністративному, цивільному, господарському, кримінальному судочинстві, щодо 

відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, а також про усунення 

інших суспільно небезпечних наслідків кримінальних правопорушень (у т.ч. визнання 

недійсними правочинів, скасування незаконних актів і рішень тощо). 

 5.46.  У рядку 20 зазначаються дані про позови прокурора, пред’явлені у кримінальному 

судочинстві, щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, а також 

про усунення інших суспільно небезпечних наслідків кримінальних правопорушень (у т.ч. 

визнання недійсними правочинів, скасування незаконних актів і рішень тощо). Дані про позови у 

рядку 20 формуються лише з рядка 1 та у рядках 5 і 11 не розподіляються.  

 5.47.  У рядку 21 відображаються (з рядка 20) відомості про позови прокурора, пов’язані з 

кримінальними правопорушеннями з ознаками корупції. 

 5.48.  У рядку 22 відображаються загальні дані про позови прокурора, заявлені в 

адміністративному, цивільному, господарському судочинстві, щодо відшкодування шкоди, 

заподіяної кримінальними правопорушеннями, а також про усунення інших суспільно 



146 

 

 

 

небезпечних наслідків кримінальних правопорушень (у т.ч. визнання недійсними правочинів, 

скасування незаконних актів і рішень тощо). 

 5.49. У рядку 23 зазначаються (з рядка 22) дані про позови прокурора, пов’язані з 

кримінальними правопорушеннями з ознаками корупції. 

 5.50.  У рядку 24 відображаються відомості про позови прокурора, пов’язані з 

корупційними правопорушеннями осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, а саме 

стягнення завданих збитків, визнання недійсними правочинів, скасування незаконних актів і 

рішень тощо. 

 5.51.  У рядку 25 наводяться загальні дані про позови з питань земельних відносин як в 

інтересах громадян, так і в інтересах держави: щодо визнання права власності на земельний пай; 

визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

щодо надання землі; витребування, повернення землі з незаконного володіння та звільнення 

самовільно зайнятих земельних ділянок, стягнення коштів за                      договірними та 

позадоговірними зобов’язаннями, земельного податку, втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва, розірвання та визнання недійсними договорів оренди, купівлі-

продажу тощо. 

 5.52.  У рядку 26 відображаються позови з питань земельних відносин аналогічної 

тематики (з рядка 25), що пред’явлені виключно в інтересах держави. 

 5.53.  Позови у рядках 19, 24, 25 формуються з рядка 1. Водночас дані про позови у рядках 

22, 24, 25 розподіляються відповідно у рядках 5 та 11. Крім того, при формуванні показників у 

рядках 22, 24, 25 слід ураховувати, що один і той же позов можливо одночасно обліковувати в 

усіх трьох рядках.  

 5.54.  У рядку 27 відображаються результати позовної діяльності у сфері транспорту 

незалежно від тематики позовів. Відомості про позови у рядку 27 формуються з рядка 1 та 

одночасно розподіляються у рядках 2-26. У рядку 28   (з рядка 27) виокремлюються 

показники щодо представницької діяльності у сфері транспорту в інтересах держави. 

 5.55.  У таблиці 7 «Участь прокурора у розгляді справ судами» відображаються дані 

про участь прокурора у розгляді справ судами у порядку цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства із закінченням провадження (з постановленням рішення у справі 

по суті, із закриттям провадження, із залишенням позовів, заяв без розгляду). 

 5.56.  Відомості щодо участі прокурорів за їх позовами, розглянутих у кримінальному 

судочинстві, у таблиці 7 не відображаються. Дані про судові засідання за участю прокурора, у 

яких провадження не закінчено (відкладено слухання, оголошено перерву, зупинено 

провадження), у таблиці 7 не вказуються. 

 5.57.  У графах 1, 3 – 6 відображаються показники щодо участі прокурора у розгляді справ 

судами відповідних інстанцій за тематикою справ.  

 5.58.  Дані графи 1 формуються із даних граф 3, 4, 5 та 6. Число у графі 1 дорівнює сумі 

чисел у графах 3 – 6. 

 5.59.  У графі 2 зазначається сума у справах, де ініційовано вступ шляхом участі у розгляді 

справ у першій (графа 3), апеляційній (графа 4), касаційній інстанціях (графа 5) та Верховним 

Судом України (графа 6). У зазначеній графі вказується сума, яка стягнута судом на користь 

громадянина або держави за висновком прокурора, де ініційовано його вступ шляхом участі на 

стороні позивача. Також у цій графі вказується сума, у стягненні якої судом відмовлено на 

підставі висновку прокурора, у разі участі прокурора у справі на стороні відповідача.  

 5.60.  Дані графи 2 заповнюються прокурором, який забезпечував участь у розгляді справи 

незалежно від рівня судової інстанції. При перегляді таких справ судами вищестоящих інстанцій 

дані до графи 2 повторно не вносяться. Показники цієї графи у рядках 2, 3 не заповнюються, 

оскільки стосуються лише справ, порушених не за позовами прокурора.  

 5.61.  У рядку 1 обліковуються загальні дані про участь прокурора в розгляді справ судами 

першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у т.ч. порушених не за позовами прокурора, 

незалежно від виду судочинства. 

 5.62.  У рядку 2 вказуються відомості (з рядка 1) про участь у розгляді судами справ, 

порушених за позовами прокурора незалежно від виду судочинства.  
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 5.63.  У рядку 3 (з рядка 2) відображаються дані про участь прокурора у розгляді судами 

справ за позовами, пред’явленими у порядку, передбаченому ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру». Число у рядку 3 не повинно перевищувати число в рядку 2.  

 5.64.  У рядку 4 зазначаються дані (з рядка 1) про участь у розгляді справ з постановленням 

рішення по суті за позовами інших осіб, у які прокурором здійснено вступ. Зазначений рядок 

заповнюється прокурором, який уперше вступив у розгляд справи незалежно від стадії судового 

розгляду. У графі 2 число у рядку 4 не перевищує числа в рядку 1.  

 5.65.  У рядках 5 – 10 зазначаються дані про участь у розгляді лише справ, порушених не 

за позовами прокурора незалежно від виду судочинства (з рядка 4).  

 5.66. Відповідно до тематики (характеру) справ дані про участь у їх розгляді 

зазначаються: 

- у рядку 5 – про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку (ст. 282 

ЦПК України); 

- у рядку 6 – з питань державної власності;  

- у рядку 7 – з питань комунальної власності; 

- у рядку 8 – з питань земельних відносин; 

- у рядку 9 – у сфері транспорту; 

- у рядку 10 – щодо справ з питань захисту прав дітей; 

- у рядку 11 – про усиновлення дітей іноземцями (з рядка 10);  

- у рядку 12 – про позбавлення батьківських прав (з рядка 10); 

-  у рядку 13 – про відібрання дітей від батьків без позбавлення прав (з рядка 10). 

  

 5.67.  Таблиця 7 заповнюється тим прокурором, який забезпечував участь у розгляді 

справи, незалежно від місцезнаходження та рівня суду. Сума чисел у рядках 2 і 4 не повинна 

перевищувати число у рядку 1. Сума показників у рядках 5 – 10 не повинна перевищувати 

показника у рядку 4.  

5.68.  У таблиці 8 «Ініціювання перегляду судових рішень» у графах 1, 4, 7 

відображаються дані про апеляційні, касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень у 

зв’язку з нововиявленими обставинами та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом 

України, внесені прокурором у порядку цивільного, господарського, адміністративного 

судочинства як за позовами прокурора, так і за позовами інших осіб. 

5.69.  У графах 2, 5, 8 виділяються дані (з граф 1, 4, 7) щодо апеляційних, касаційних скарг, 

заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та заяв про перегляд 

судових рішень Верховним Судом України, внесених прокурором лише у справах, порушених не 

за позовами прокурора. 

5.70.  У графах 3, 6, 9 відображаються суми: 1) за незаконними рішеннями судів про 

стягнення державних коштів, скасованими за скаргами (заявами) прокурора; 2) за незаконними 

рішеннями судів про відмову у стягненні коштів на користь держави, скасованими за скаргами 

(заявами) прокурора із задоволенням позовних вимог. 

5.71.  У графах 10 – 12 відображаються дані (із граф 1 – 9) щодо оскарження судових 

рішень з питань земельних відносин незалежно від виду судочинства. 

5.72.  У графі 13 (з графи 7) виокремлюються дані щодо позовної роботи прокурора в 

порядку, передбаченому ст. 23 Закону України «Про прокуратуру». 

5.73.  У графі 14 відображаються дані (із граф 1, 4, 7) щодо оскарження судових рішень з 

питань захисту прав і свобод дітей незалежно від виду судочинства. 

5.74. У графі 15 відображаються відомості (з граф 1,4,7) щодо оскарження судових рішень 

у сфері транспорту.   

5.75.  У рядках 1 – 20 відображається кількість внесених (відповідно рядки 1, 5, 9, 13, 17), 

задоволених (рядки 2, 6, 10, 14, 18) та відхилених (рядки 3, 7, 11,  15, 19) апеляційних та 

касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та 

заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, розглянутих у порядку цивільного, 

господарського та адміністративного судочинства. 

5.76.  У разі повернення апеляційної чи касаційної скарги (заяви), відмови у відкритті 

апеляційного чи касаційного провадження, припинення провадження у справі (ст.ст. 297, 328 

ЦПК України, ст.ст. 97, п. 7 ст.106, 111-3 ГПК України, ст.ст. 189, 214 КАС України), якщо 
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прокурором повторно скаргу (заяву) не направлено до суду або судове рішення не скасовано, 

така скарга (заява) обліковується у рядках 4, 8, 12, 16, 20 граф 1, 4, 7. 

5.77.  Дані у рядку 1 дорівнюють їх сумі у рядках 5, 9, 13 та 17, у рядку 2 – сумі у рядках 6, 

10, 14, 18, у рядку 3 – сумі у рядках 7, 11, 15, 19, у рядку 4 – сумі у рядках 8, 12, 16 та 20.  

5.78.  Показники таблиці 9 заповнюються тим прокурором, який вніс відповідну скаргу чи 

заяву. 

 

6. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ 

ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ  

(розділ 3 звіту форми № П) 

 6.1.  У розділі 3 звітності відображаються основні дані нагляду за додержанням законів 

органами, що здійснюють досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність. Зазначені 

в таблицях показники містять інформацію про ефективність і результативність процесуального 

керівництва прокурора досудовим розслідуванням та стан законності при проведенні оперативно-

розшукової діяльності та досудового розслідування. 

 6.2.  У самостійній таблиці виділені показники про нагляд за додержанням законності в 

діяльності органів внутрішніх справ, служби безпеки, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування. 

 6.3.  Показники розділу 3 звіту про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

(далі – Реєстр) відомостей про вчинені кримінальні правопорушення, раніше не обліковані, 

скасування незаконних постанов, винесених під час досудового розслідування, внесення подань, 

клопотань про застосування запобіжних заходів та інші дії прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове 

розслідування, враховуються у звіті прокурора того рівня, який прийняв зазначені рішення.  

 6.4.  Якщо прокурор прийняв рішення, відомості про яке заносяться до Реєстру, він 

зобов’язаний забезпечити внесення такої інформації до Реєстру у строки, визначені Положенням 

про порядок його ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора України від 

17.08.2012 № 69.  

 6.5.  У таблиці 9 «Нагляд за законністю проведення досудового розслідування» у 

графі 1 відображається кількість виявлених при перевірках, а також під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень раніше відомих, але не облікованих у Реєстрі 

відповідними правоохоронними органами. Ці кримінальні правопорушення враховуються у тому 

звітному періоді, у якому прокурор вніс відповідні відомості про них до ЄРДР.  

 6.6.  Під поняттям «раніше відомі кримінальні правопорушення» маються на увазі ті 

кримінальні правопорушення, про які стало відомо правоохоронним органам (надходили заяви, 

повідомлення тощо), але самі кримінальні правопорушення з різних причин залишились не 

облікованими в Реєстрі та відповідно кримінальне провадження розпочате не було.  

 6.7.  У рядку 1 графи 1 вказується загальна кількість кримінальних правопорушень, які не 

обліковані в Реєстрі, а в рядках 3 – 14 зазначені правопорушення розподіляються залежно від 

того, який орган безпідставно не вніс інформацію про них до Реєстру. 

 6.8.  Якщо кримінальне правопорушення, раніше не обліковане у Реєстрі, виявив 

прокурор вищого рівня, то він зобов’язаний включити ці дані у звіт по апарату Генеральної 

прокуратури України, області, відповідного регіону та забезпечити внесення відповідних 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

 6.9.  У графі 2 зазначається кількість кримінальних правопорушень, з числа прихованих 

від обліку в Реєстрі, за результатами розслідування яких прийнято рішення про направлення до 

суду кримінального провадження у порядку п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 283 КПК України з обвинувальним 

актом або клопотанням.   

 6.10.   У графі 3 вказується кількість кримінальних правопорушень, з числа прихованих від 

обліку в Реєстрі, за результатами розслідування яких прийнято рішення про закриття 

кримінального провадження на підставі п.п. 1-3 ч.1 ст. 284 КПК України. 

 6.11.  Ці правопорушення (з граф 2 і 3) розподіляються в рядках 3 – 14 залежно від того, 

який орган безпідставно не вніс інформацію про них до Реєстру, та формуються із числа 

облікованих у поточному та минулих роках.   
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 6.12.  У графі 4 рядка 1 обліковується загальна кількість скасованих прокурором постанов 

про закриття кримінальних проваджень з розподілом їх у рядках 3 – 14 залежно від органів, за 

провадженнями яких прийнято це рішення. 

 6.13.  У графі 5 вказуються (з графи 4) дані про кількість направлених до суду 

кримінальних проваджень у звітному періоді, у яких прокурором скасовано постанову про 

закриття кримінального провадження. 

 6.14.  У графі 6 відображається кількість винесених прокурором постанов про відновлення 

досудового розслідування.  

 6.15.  Дані у графах 4 і 6 показуються незалежно від повторності перевірки одних і тих 

самих проваджень і скасування у них відповідних постанов. 

 6.16.  У графі 7 обліковується кількість кримінальних проваджень, у яких прокурором при 

здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням дані письмові вказівки у 

порядку, передбаченому ст. 36 КПК України. Підставою для відображення даного показника в 

таблиці є копія письмової вказівки, яка приєднана до наглядового провадження у кримінальному 

провадженні. Кожне таке кримінальне провадження незалежно від кількості даних у ньому 

прокурором письмових вказівок відображається тільки один раз. Вказівки, які є у постановах 

прокурорів про скасування постанов про закриття кримінальних проваджень та про відновлення 

досудового розслідування, не можуть включатися до числа письмових вказівок, що 

обліковуються у графі 7. Дані в рядках 3 – 14 слід відображати залежно від того, який орган 

проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, у межах якого прокурор дав 

письмову вказівку. 

 6.17.  У графах 8 – 11 відображаються відомості щодо участі прокурорів у розгляді слідчим 

суддею під час досудового розслідування скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора. Дані про участь розподіляються у рядках 2 – 14 залежно від того, чиї рішення, дії чи 

бездіяльність оскаржені: прокурора (рядок 2), слідчого прокуратури (рядок 3), у т.ч. прокуратури 

з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері (рядок 4), слідчого МВС (рядок 5), з них 

при розслідуванні злочинів (рядки 6 – 8), при розслідуванні кримінальних проступків (рядки 9 – 

11), слідчого органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства (рядок 

12), слідчого служби безпеки (рядки 13 – 14). 

 6.18.  У рядку 1 графи 8 зазначаються узагальнені дані щодо участі прокурорів у розгляді 

слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора (ч. 1 ст. 303 КПК 

України) з постановленням одного з рішень, передбачених ч. 2 ст. 307 КПК України: скасування 

рішення слідчого чи прокурора, зобов’язання припинити або вчинити певну дію, а також про 

відмову в задоволенні скарги, яке набрало законної сили у звітному періоді.  

 6.19.  У графі 9 відображаються (із графи 8) дані про участь у розгляді скарг на 

бездіяльність слідчого або прокурора, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 303 КК України). 

 6.20.  У графі 10 зазначаються (із графи 8) відомості щодо участі у розгляді скарг з 

прийняттям рішення про їх задоволення, тобто з постановленням ухвали про скасування рішення 

слідчого чи прокурора, зобов’язання припинити або вчинити певну дію (п.п. 1 – 3 ч. 2 ст. 307                    

КПК України).  

 6.21.  У графі 11 вказуються (з графи 10) дані про участь у розгляді скарг з прийняттям 

рішення про їх задоволення на бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у невнесенні 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.  

 6.22.  Рядок 1 є підсумковим. У рядках 3 – 14 ураховуються показники щодо вжитих 

прокурором заходів за кримінальними провадженнями слідчих прокуратури, у т.ч. прокуратур з 

нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, органів внутрішніх справ, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та служби безпеки. 

 6.23.  У рядку 15 (з рядка 1) виокремлюються відомості про роботу прокурора з питань 

нагляду за законністю проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про 

кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також результати оскарження 

процесуальних рішень (дій, бездіяльності) слідчого чи прокурора у таких провадженнях. 
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 6.24.  У графах 1 – 7 сума чисел у рядках 3, 5, 12, 13 повинна дорівнювати числу в рядку 1. 

У графах 8 – 11 сума чисел у рядках 2, 3, 5, 12, 13 має дорівнювати числу в рядку 1. У графах 1 – 

11 сума показників у рядках 6 та 9 дорівнює показнику в рядку 5.  

 6.25.  У таблиці 10
 
«Розглянуті апеляційні скарги прокурора на судові рішення з 

питань досудового розслідування» відображаються дані про результати розгляду апеляційних 

скарг прокурора на ухвали слідчого судді з питань, які вирішувалися на стадії досудового 

розслідування до направлення матеріалів кримінального провадження до суду для розгляду по 

суті (не обліковуються у розділі 5 звіту)». Облік цих даних здійснює той прокурор, який 

оскаржив судове рішення. 

 6.26.  У рядку 1 відображаються дані щодо всіх апеляційних скарг прокурора (про 

скасування ухвал слідчого судді про відмову в наданні дозволу на затримання, про відмову в 

застосуванні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту або про 

продовження строку тримання під вартою чи домашнього арешту, про відмову в арешті майна та  

тимчасовому доступу до речей і документів, про відмову у відстороненні від посади та інші 

рішення, перелік яких визначений ст. 309 КПК України).  

 6.27.  У рядку 2 обліковуються (з рядка 1) відомості про апеляційні скарги прокурора на 

ухвали слідчого судді про відмову в наданні дозволу на затримання, з них у рядку 3 – у 

провадженнях про кримінальні правопорушення щодо неповнолітніх.  

 6.28.  У рядку 3 (з рядка 2) виділяються результати розгляду апеляційних скарг прокурора 

на судові рішення з питань досудового розслідування кримінальних проваджень про кримінальні 

правопорушення, вчинені неповнолітніми. 

 6.29.  У рядку 4 обліковуються апеляційні скарги на ухвали слідчого судді  про відмову у 

відстороненні від посади. 

 6.30. У таблиці 11 «Нагляд за додержанням законності в діяльності правоохоронних 

органів на стадії досудового розслідування» враховується виконана прокурором робота з 

питань нагляду за додержанням законності в діяльності органів внутрішніх справ, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та служби безпеки на стадії 

досудового розслідування.  
6.31. У графі 1 у рядках 1 – 15 відображається загальна кількість розглянутих подань із 

вжиттям відповідних заходів і притягнутих працівників правоохоронних органів до 
дисциплінарної та кримінальної відповідальності.  У кожному рядку сума даних у графах 2 – 5 не 
повинна перевищувати число у графі 1.  

6.32. У графах 2 – 5 відповідно враховуються дані про результати реагування прокурора на 
порушення законності при реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (графа 
2), на виявлені порушення законів при здійсненні досудового розслідування злочинів                 
(графа 3), на виявлені порушення законів при здійсненні досудового розслідування кримінальних 
проступків (графа 4), на порушення закону при застосуванні незаконних методів досудового 
розслідування (графа 5).  

6.33.  У графі 6 (з графи 1) відображаються результати роботи прокурора щодо нагляду за 

додержанням законності в діяльності правоохоронних органів на стадії досудового розслідування 

кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми. 
6.34.  У рядках 1 – 5 ураховується кількість розглянутих подань із числа внесених 

прокурором із вжиттям заходів щодо усунення порушень законів у діяльності відповідних 
органів на стадії досудового розслідування. У разі внесення подання про усунення одночасно 
декількох порушень, визначених у графах 2 – 5, результати розгляду такого подання (притягнуті 
до відповідальності особи) відображаються у відповідних графах таблиці  залежно від підстав 
притягнення. При цьому документ реагування обліковується тільки в одній із цих граф (без 
дублювання).   

6.35.  У рядках 6 – 10 відображається кількість працівників відповідних органів, які за 

вимогою прокурора притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення закону. У цих 

рядках ураховуються тільки ті працівники відповідних органів, щодо яких видані накази про 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. 

6.36.  У рядках 11 – 15 відображається кількість співробітників органів внутрішніх справ, 

служби безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

яких повідомлено про підозру за фактами вчинення кримінальних правопорушень як про 

посадові кримінальні правопорушення, так і за кримінальні правопорушення, пов'язані зі 
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службовою діяльністю  виконанням службових обов'язків чи використанням службових 

повноважень. Такі особи обліковуються незалежно від періоду початку досудового 

розслідування за направленими до суду кримінальними провадженнями. У разі постановлення 

судом виправдувального вироку, який набрав законної сили, звіт у цій частині підлягає 

коригуванню.  

 6.37.  Не повинні враховуватися у рядках 11 – 15 співробітники вказаних органів, які 

покарані в дисциплінарному порядку або притягнуті за направленими до суду кримінальними 

провадженнями до кримінальної відповідальності за порушення законності в органах і установах 

попереднього ув’язнення та виконання покарань (слідчих ізоляторах, виправних, виховних 

колоніях, ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових 

частин органів внутрішніх справ, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх тощо), 

оскільки дані про них повинні обліковуватись окремо у відповідних рядках таблиць 18, 19 

розділу 6 цього звіту. 

 6.38. Таблиця 12 «Клопотання до суду про застосування запобіжних заходів» 

складається із 8 граф, у яких обліковуються дані: усього подано до суду клопотань (графа 1), у 

тому числі у кримінальних провадженнях органів прокуратури (графа 2), з них з нагляду за 

додержанням законів у транспортній сфері (графа 3), внутрішніх справ (графа 4), з них на 

транспорті (графа 5), служби безпеки (графа 6), органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства (графа 7).  

6.39.  У графі 8 (з графи 1) виокремлюються результати розгляду на стадії   досудового 

розслідування клопотань до суду про застосування запобіжних заходів у кримінальних 

провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також відомості про 

звільнення неповнолітніх з-під варти (за закінченими досудовим розслідуванням або 

розглянутими судами кримінальними провадженнями). 

6.40.  У рядку 1 відображається загальна кількість клопотань, поданих  до суду, про 

застосування запобіжних заходів: особистого зобов’язання, особистої поруки, застави, 

домашнього арешту, тримання під вартою у кримінальних провадженнях, які перебувають 

у провадженні слідчих, згідно зі ст.ст. 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 193 КПК України. 
6.41.  Якщо стосовно підозрюваного впродовж звітного періоду вносилося кілька 

клопотань про обрання таких запобіжних заходів (у зв’язку з повторним затриманням, після 

відмови слідчим суддею в обранні запобіжного заходу, невиконання підозрюваним обов’язків, 

покладених на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, після 

скасування, зміни раніше обраного запобіжного заходу тощо), то всі вони також відображаються 

у рядку 1. 

6.42. У рядку 6 обліковується кількість клопотань про поміщення осіб до 

психіатричних закладів як запобіжного заходу відповідно до ст.508 КПК України. 

6.43.  У рядку 7 відображається (з рядка 1) кількість клопотань про застосування 

запобіжних заходів, відкликаних прокурором з суду в порядку ст. 185 КПК України, у рядку 

12 (з рядка 6) – кількість відкликаних клопотань про поміщення до психіатричного 

закладу. 

6.44. У рядку 13 обліковується (з рядків 4, 5) кількість клопотань про  домашній арешт 

та тримання під вартою, за результатами розгляду яких слідчим суддею у звітному періоді 

відмовлено у застосуванні таких запобіжних заходів. У рядку 15 (з рядка 13) 

виокремлюються зазначені відомості щодо клопотань про тримання під вартою. У рядках 

16 – 19 (з рядка 15) вказуються дані щодо обраних слідчим суддею інших, більш м’яких 

запобіжних заходів у разі відмови в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою (ч.4 ст. 194 КПК України). 

6.45. У рядку 20 (з рядка 6) відображається кількість клопотань про поміщення особи 

до психіатричного закладу, у задоволенні яких слідчим суддею відмовлено у звітному 

періоді. 

6.46.  У рядку 21 (із рядка 13) відображається кількість поданих прокурором протягом 

звітного періоду апеляційних скарг на ухвали слідчого судді про відмову в задоволенні 

клопотання про застосування таких запобіжних заходів, як домашній арешт та тримання 

під вартою. У рядку 24 (з рядка 20) вказується кількість апеляційних скарг на ухвали 

слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про поміщення до психіатричного 
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закладу. 

6.47.  У рядку 25 обліковується (з рядка 21) кількість задоволених за звітний період 

апеляційним судом апеляційних скарг прокурора на ухвали слідчого судді про відмову в 

задоволенні клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та 

тримання під вартою. У рядку 28 (з рядка 24) обліковується кількість задоволених 

апеляційних скарг на ухвали слідчого судді про відмову у застосуванні такого запобіжного 

заходу, як поміщення до психіатричного закладу. 

6.48. У рядках 3, 9 наводяться відомості щодо поданих до суду клопотань про заставу, у 

рядках 4, 10, 14, 22, 26 – про домашній арешт, у рядках 5, 11, 15, 23, 27 – про тримання під 

вартою, у рядках 6, 12, 20, 24, 28- про поміщення до психіатричного закладу. 

6.49. Дані у рядку 1 не перевищують суми показників у рядках 2 – 5, у рядку 7 – не 

перевищують суми у рядках 8 – 11. Дані у рядку 13 дорівнюють сумі у рядках 14, 15, дані у 

рядку 15 не перевищують суми у рядках 16 -  19. Дані у рядку 21 дорівнюють сумі у рядках 

22 – 23, у рядку  25 – сумі у рядках 26 – 27. Сума чисел у рядках 7 та 13 не повинна 

перевищувати число у рядку 1, сума у рядках 12, 20 не повинна перевищувати число у 

рядку 6.  

6.50.  У рядку 29 відображається загальна кількість осіб, звільнених з-під варти протягом 

звітного періоду на стадії досудового розслідування та судового провадження за закінченими 

досудовими розслідуваннями або розглянутими судами кримінальними провадженнями, тобто не 

з моменту фактичного звільнення таких осіб, а з моменту прийняття остаточного процесуального 

рішення у справі стосовно них (при винесенні органом досудового розслідування постанови про 

закриття кримінального провадження, за виправданням обвинуваченого або закриттям 

провадження судом, засуджені до міри покарання, не пов’язаної з обмеженням або позбавленням 

волі та ін.).  

6.51. Не обліковується у рядку 29 особи, які були звільнені з-під варти на стадії досудового 

розслідування чи судового розгляду у звітному періоді у зв’язку зі зміною запобіжного заходу, 

проте до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні. Дані про таких осіб 

повинні відображатися у цьому рядку тільки тоді, коли у подальшому стосовно них кримінальне 

провадження закрито чи ухвалено виправдувальний вирок або призначено покарання, не 

пов’язане з обмеженням чи позбавленням волі. Крім того, у рядку 29  не відображаються особи, 

звільнені з-під варти у зв’язку із закриттям провадження за наслідками перегляду судових рішень 

за нововиявленими обставинами.  

6.52. У рядку 30 зазначаються особи (з рядка 29), які звільнені з-під варти у звітному 

періоді у зв’язку із закриттям кримінального провадження за відсутністю події або складу 

кримінального правопорушення в їх діях чи за недоведеністю винуватості підозрюваного у 

вчиненні кримінального правопорушення згідно з п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 284 КПК України у стадії 

досудового розслідування.   

6.53. У рядку 31 окремо відображаються особи (із числа осіб у рядку 30), які звільнені з-під 

варти у звітному періоді у зв’язку із закриттям кримінального провадження за відсутністю в їх 

діях складу кримінального правопорушення внаслідок набрання чинності законом, яким 

скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, тобто декриміналізації. 

6.54. У рядку 32 вказуються особи (із числа осіб у рядку 29), які звільнені з-під варти за 

виправданням обвинуваченого або закриттям кримінального провадження судом. У цьому рядку 

відображаються всі звільнені з-під варти за зазначених підстав особи, виправдувальні вироки 

стосовно яких або рішення суду першої чи апеляційної інстанцій про закриття кримінального 

провадження набрали законної сили у звітному періоді, незалежно від внесення прокурором 

касаційної скарги на такі вироки або рішення суду першої чи апеляційної інстанції. 

6.55. У рядку 33 зазначаються дані про осіб (із числа осіб у рядку 32), які звільнені з-під 

варти у зв’язку з ухваленням у звітному періоді виправдувального вироку внаслідок 

невстановлення події або складу кримінального правопорушення в їхніх діях чи за недоведеністю 

у суді винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення згідно з п.п. 1, 2 ч. 

1 ст. 284, ч. 1 ст. 373 КПК України. 

6.56. У рядку 34 відображаються особи (з числа осіб у рядку 32), які звільнені з-під варти у 

зв’язку з ухваленням судом у звітному періоді рішення про закриття кримінального провадження 

внаслідок відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення згідно з ч. 6 ст. 284 



153 

 

 

 

КПК України. 

6.57. У рядку 35 відображаються особи (із числа осіб у рядку 32), які звільнені з-під варти у 

результаті закриття кримінального провадження судом у звітному періоді у зв’язку зі 

звільненням від кримінальної відповідальності за іншими, вже нереабілітуючими підставами – 

внаслідок акта амністії, зміни обстановки, у зв’язку з дійовим каяттям, закінченням строків 

давності, передачею особи на поруки тощо, тобто передбаченими ст.ст. 45 – 49 КК України, 

незалежно від того, чи направляв прокурор до суду клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, чи вказані обставини були виявлені під час здійснення судового 

провадження.  

6.58. У рядку 36 окремо обліковуються дані про осіб (із числа осіб у рядку 32), які 

звільнені з-під варти у зв’язку із закриттям судом у звітному періоді кримінального провадження 

за відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення внаслідок набрання чинності 

законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, тобто 

декриміналізації, під час судового розгляду. При цьому відомості про таких осіб не повинні 

додатково відображатися у рядку 33, оскільки закриття судом кримінального провадження з 

вказаних підстав не може оцінюватися як порушення законності з боку органів досудового 

розслідування та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням. 

6.59. У рядку 37 зазначаються дані про осіб (із числа осіб у рядку 29), які звільнені з-під 

варти у зв’язку із засудженням їх до покарань, не пов’язаних з позбавленням або обмеженням 

волі, тобто до штрафу, виправних або громадських робіт тощо. У цьому рядку вказується 

кількість всіх звільнених з-під варти за зазначених підстав осіб,  стосовно яких відповідні 

рішення суду першої чи апеляційної інстанції набрали законної сили у звітному періоді. 

 6.60.  Особи, звільнені з-під варти внаслідок засудження судами до обмеження або 

позбавлення волі, проте звільнені від відбування покарання за тих або інших підстав (зокрема з 

випробуванням відповідно до ст. 75 КК України), не відображаються у цьому звіті, оскільки у 

даному випадку йдеться про обставини, пов’язані з призначенням покарання та звільненням від 

його відбування, що належить до виключної компетенції суду. 

 6.61.  У випадках, коли звільнення з-під варти осіб, визнаних у встановленому порядку 

неосудними, відбувається у зв’язку із закриттям кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування або судового провадження в суді першої чи апеляційної інстанції відповідно до 

п.п. 1, 2, 3 ст. 284 КПК України (зокрема за відсутністю події або складу кримінального 

правопорушення чи за недоведеністю винуватості особи в суді), вони відображаються у 

відповідних рядках таблиці 12 на загальних підставах. 

 6.62.  Не повинні відображатися у звіті особи, які вчинили суспільно небезпечні дії, проте 

звільнені з-під варти у зв’язку із застосуванням судом примусових заходів медичного характеру 

або коли суд визнає непотрібним застосувати до них примусові заходи медичного характеру (ст. 

513 КПК). 

 6.63.  У рядку 38 зазначаються дані про осіб, які звільнені з-під варти у звітному періоді у 

зв’язку із скасуванням апеляційним судом ухвали слідчого судді про застосування запобіжного 

заходу – тримання під вартою. 

 6.64.  Якщо стосовно осіб, які були звільнені з-під варти у зв’язку із скасуванням 

апеляційним судом ухвали слідчого судді про тримання під вартою, в подальшому кримінальні 

провадження були закриті на стадії досудового розслідування чи судом або ухвалені судом 

виправдувальні вироки, а також обвинувальні вироки про засудження до покарань, не пов’язаних 

з обмеженням чи позбавленням волі, то вони також відображаються у відповідних рядках 29 – 37 

таблиці 12 (виходячи з підстав такого рішення) у звіті за той період часу, коли було прийнято 

остаточне рішення у матеріалах кримінального провадження. 

 6.65. У рядку 39 відображаються особи, які на стадії досудового розслідування звільнені 

з-під варти у звітному періоді у зв’язку з внесенням застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ч. 3 ст. 183 

КПК України. 

 6.66.  У цій таблиці прокурором кожного конкретного регіону відображаються дані про 

направлення до суду клопотань про заставу, домашній арешт та тримання під вартою, а також 

про звільнення з-під варти лише тих осіб, які були взяті під варту за клопотаннями прокурора 
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(слідчого, погодженого з прокурором) цього ж регіону. Якщо у подальшому зазначені особи були 

звільнені з-під варти на стадії досудового розслідування або судами іншого регіону, то вони 

повинні відображатися у звіті саме того прокурора, який направляв до суду клопотання про їх 

тримання під вартою.  

6.67.  У таблиці 13 «Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-

розшукової діяльності» відображаються дані про стан нагляду за додержанням законів при 

здійсненні оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД). 

6.68.  У рядку 1 враховується кількість оперативно-розшукових справ    (далі – ОРС), які 

перевірені та результати їх вивчення відмічені, записані у довідках чи робочих зошитах. 

 6.69. У рядку 2 вказується кількість розглянутих подань прокурора щодо усунення 

порушень закону при провадженні ОРД, а також наданих прокурором доручень керівникам 

відповідних правоохоронних органів про проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок 

з метою усунення порушень закону. 

6.70. У рядку 3 обліковується кількість притягнутих до дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб за результатами розгляду внесених прокурором подань, а 

також за наслідками ініційованих ним службових перевірок. Дисциплінарне стягнення 

повинно підтверджуватися завіреною копією наказу про його накладення. 

 6.71. У рядку 4 відображається кількість скасованих прокурором незаконних постанов 

в оперативно-розшукових справах відповідно до ч. 8 ст. 14 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність». У рядку 5 відображають відповідно кількість 

скасованих постанов про заведення ОРС, у рядку 6 – про закриття ОРС, у рядку 7 – про 

зупинення провадження в ОРС, у рядку 8 – про поновлення провадження в ОРС. Сума 

чисел у рядках 5, 6, 7, 8 не повинна перевищувати число в рядку 4.  

 6.72.  У рядку 9 зазначається кількість наданих письмових вказівок про проведення 

оперативно-розшукових заходів відповідно до п. 4 ст. 14 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність». 

 6.73.  У графі 1 відображаються загальні результати нагляду за додержанням законів при 

здійсненні ОРД правоохоронними органами. З цієї графи обліковуються результати нагляду за 

додержанням законів при здійсненні ОРД у графах 2, 3, 4 – органами внутрішніх справ, у графах 

5, 6 – органами служби безпеки, у графі 7 – органами, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства, у графі 8 – органами Державної прикордонної служби, у графі 9 – 

органами Державної митної служби (відповідно до пункту першого Прикінцевих положень 

Кримінального процесуального кодексу України частина перша статті 41 та частина шоста 

статті 246 цього Кодексу у частині віднесення органів Державної митної служби України до 

оперативних підрозділів вводяться в дію через рік після набрання чинності цим Кодексом), у 

графі 10 – Державної пенітенціарної служби. Сума чисел у графах 2, 5, 7, 8, 9, 10 не перевищує 

число у графі 1. 

6.74.  У графі 11 виокремлюються (з графи 1) дані щодо результатів нагляду за 

додержанням законів при здійсненні ОРД стосовно неповнолітніх. 

 

 

7. Міжнародно-правове співробітництво у кримінальному провадженні  

(розділ 4 звіту форми № П) 

7.1.  У розділі 4 обліковуються результати роботи прокурора у галузі міжнародно-

правового співробітництва у кримінальному провадженні. 

7.2.  Таблиця 14 містить показники роботи в галузі міжнародного співробітництва за 

зверненнями про правову допомогу іноземних і українських установ. У таблиці 

відображаються дані про роботу прокурора, що згруповані за видами правової допомоги: 

проведення процесуальних дій – виконання слідчих дій, вручення документів, передача 

предметів, надання документів, виконання інших процесуальних заходів (графа 2); 

перейняття кримінального провадження від іноземних держав (графа 3); екстрадиція 

(графа 4). 
 7.3.  У рядку 1 враховується загальна кількість звернень іноземних установ про надання 

правової допомоги при досудовому розслідуванні. 
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 7.4.  У рядку 2 під виконаним зверненням іноземної установи слід вважати задоволене, 

відхилене, а також звернення, за яким прокурором дано роз’яснення або прийнято інше рішення 

по суті. Прокурор ураховує у своєму звіті надходження та наслідки виконання звернення 

іноземної установи у разі безпосереднього отримання від компетентного органу іншої держави 

або відповідної установи України. Щоб уникнути подвійного обліку одного й того ж звернення 

прокурор, який отримує доручення від прокурора вищого рівня щодо виконання звернення 

іноземної установи, це звернення у своєму звіті не враховує, також як і результати його 

виконання. 

 7.5. У рядку 3 вказується загальна кількість підготовлених правоохоронними та судовими 

органами звернень до іноземних установ про надання правової допомоги, тобто сума чисел 

рядків 4 – 8. 

 7.6.  У рядку 9 відображається загальна кількість направлених до іноземних установ 

звернень, які підготовлені прокурорами та іншими правоохоронними і судовими установами 

України. 

 7.7.  У рядку 10 під виконаним зверненням української установи слід вважати звернення, 

за яким за кордоном прийнято рішення по суті. Прокурор ураховує у своєму звіті направлення 

звернення за кордон і наслідки його виконання у випадку безпосереднього скерування такого 

звернення компетентному органу іншої держави. 

 7.8.  Відомості щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених осіб у 

кримінальних провадженнях під час досудового розслідування обліковуються виключно 

Головним управлінням міжнародно-правових зв’язків. Дані про роботу зі зверненнями 

Міністерства юстиції України про видачу підсудних, засуджених у кримінальних 

провадженнях у звітності форми № П не відображаються. 

 

 

8. УЧАСТЬ ПРОКУРОРІВ У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 

ТА ПЕРЕГЛЯДІ СУДОВИХ РІШЕНЬ (розділ 5 звіту форми № П) 

 8.1. Розділ 5 звітності складається із трьох таблиць, у яких відображаються дані про участь 

прокурора у судовому розгляді кримінальних проваджень у судах першої, апеляційної, касаційної 

інстанцій та Верховному Суді України, розглянуті апеляційні, касаційні скарги, заяви прокурора, 

перегляд вироків.  

8.2. У таблиці 15 «Участь прокурорів у судовому розгляді кримінальних проваджень 

судами всіх інстанцій» у графі 1 обліковуються дані про участь прокурора у кримінальному 

провадженні у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України. 

Її заповнюють прокурори, які брали участь у судовому розгляді, незалежно від 

місцезнаходження суду. Спеціалізовані прокурори обліковують роботу щодо участі у 

кримінальному провадженні за тими ж правилами, що й територіальні. 

8.3. Із графи 1, у графі 2 обліковуються дані про участь прокурорів у розгляді судом 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. При обліку таких показників слід 

враховувати, що порядок здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх 

поширюється і на осіб, які досягли повноліття під час кримінального провадження, а також 

на випадки, коли в одному кримінальному провадженні особа обвинувачується у вчиненні 

кримінальних правопорушень, частина з яких скоєна до, а решта – після досягнення 18 

років. Показники графи 2 розподіляються у рядках за тими ж правилами, що і показники 

графи 1. 

8.4.  У рядку 1 відображається участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру в судах першої інстанції як у підготовчому провадженні, так і судовому розгляді, у 

тому числі з ухваленням вироків, постановленням ухвал, зокрема – про закриття кримінального 

провадження. При цьому ураховуються дані про участь у провадженні у формі приватного 

обвинувачення. 

8.5. У рядку 2 обліковується участь прокурора у підготовчому судовому засіданні у випадках 

прийняття судом рішень, передбачених п. п. 1 – 4 ч. 3 ст. 314 КПК України. Рішення про 

призначення судового розгляду (п. 5 ч. 3 цієї статті) у рядках 1 і 2 враховуватися не повинні. 
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8.6. У рядку 3 (з рядка 2) відображається участь у підготовчому судовому засіданні з 

прийняттям судом рішення про повернення кримінального провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування при відмові у затвердженні угоди. 

8.7. У рядку 4 (з рядка 2) вказується участь у розгляді судом клопотань прокурора про 

звільнення від кримінальної відповідальності, у тому числі у провадженнях, у яких не встановлено 

особу, що вчинила кримінальне правопорушення, направлених до суду для закриття у зв`язку із 

закінченням строків давності, з інших нереабілітуючих підстав, за винятком застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру. 

8.8. У рядку 5 обліковуються дані про участь у підготовчому судовому засіданні з 

ухваленням вироків на підставі угоди, із нього у рядку 6 виокремлюється участь з 

ухваленням вироків на підставі угоди про визнання винуватості 

8.9. У рядку 7 наводяться загальні дані про участь у розгляді кримінальних проваджень 

судами першої інстанції з ухваленням вироку, у тому числі у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення. 

8.10. У рядку 8 (з рядка 7) обліковуються дані про участь у розгляді кримінальних 

проваджень судами першої інстанції з ухваленням вироків на підставі угоди, із них у рядку 9 

– на підставі угоди про визнання винуватості. 

8.11. У рядку 10 відображається участь у розгляді судом клопотання прокурора про 

скасування вироку, яким затверджена угода про примирення чи про визнання винуватості у разі її 

невиконання (ст. 476 КПК України). 

8.12. У рядку 11 обліковується участь у кримінальних провадженнях про застосування 

примусових заходів медичного характеру (ст. 512 КПК України),       у рядку 12 – про 

продовження, зміну чи припинення застосування таких заходів (ст. 514 КПК України), а також 

про відновлення кримінального провадження стосовно особи, до якої були застосовані ці заходи 

(ст. 515 КПК України). 

8.13. У рядку 13 (з рядка 1) зазначаються дані про участь прокурора у розгляді судом 

кримінальних проваджень про застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які досягли або не досягли віку кримінальної відповідальності (ст.ст. 497, 498 КПК 

України). 

8.14. У рядку 14 зазначається участь прокурора у судовому розгляді проваджень у 

формі приватного обвинувачення із його закриттям за заявою потерпілого про відмову від 

обвинувачення (п.7 ч.1 ст.284 КПК України). Участь у підготовчому судовому засіданні із 

закриттям проваджень у формі приватного обвинувачення на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК 

України у цьому рядку не обліковується, а враховується у рядку 2. 

8.15. У рядку 15 відображається участь прокурора у розгляді судом питань, передбачених у 

розділі VІІІ «Виконання судових рішень» КПК України.  

8.16. Сума чисел у рядках 2,7,10,11,12,13,14,15 не перевищує число в рядку 1. 

8.17. Із рядка 7 обліковується участь прокурорів у провадженні з ухваленням вироку в 

рядках:  

а) 16 – за спрощеною процедурою (ч. 3 ст. 349 КПК України); 

б) 17 – за обвинувальним актом щодо кримінальних проступків; 

в) 18 – процесуальних керівників досудового розслідування, з якого виокремлюються в 

рядку 19 дані щодо особистої участі керівника прокуратури обласного рівня, у рядку 20 – 

заступників прокурора обласного рівня, у рядку   21 – міських, районних, міжрайонних та 

прирівняних до них прокурорів, у рядку 22 – заступників прокурора районного рівня. Якщо 

участь у судовому провадженні забезпечує група прокурорів, які здійснюють процесуальне 

керівництво, то дані щодо такої участі обліковуються у звіті прокуратури того рівня, де 

працює старший прокурор групи;  

г) 23 – щодо кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованих груп чи 

злочинних організацій (обліковується лише у разі підтвердження такої ознаки вироком). 

8.18. Участь у провадженні за кількома із зазначених ознак відображається у кожному із 

рядків з відповідними ознаками. 

8.19.  У рядку 24 вказується кількість проваджень, у яких прокурором змінено 

обвинувачення в суді, у тому числі в рядку 25 – згідно з позицією потерпілого, який не погодився 

зі зміною обвинувачення прокурором. 
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8.20. У рядку 26 зазначається кількість проваджень, у яких прокурором висунуто додаткове 

обвинувачення.  

8.21. У рядку 27 вказується кількість осіб, стосовно яких у судовому провадженні ухвалено 

виправдувальний вирок, з них у рядку 28 – кількість осіб, стосовно яких ухвалено 

виправдувальний вирок згідно з позицією потерпілого при відмові прокурора від обвинувачення. 

Ці дані слід наводити незалежно від набрання вироками законної сили. Після скасування таких 

вироків їх необхідно виключати з обліку, про що інформувати відповідні підрозділи прокуратур 

вищого рівня. 

8.22. У рядку 29 відображаються дані про ухвалення судами обвинувальних вироків при 

відмові прокурора від обвинувачення (в особах). 

8.23.  Дані про розгляд кримінальних проваджень, які відповідно до п. 2 Перехідних 

положень до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» продовжують розглядати 

апеляційні суди як суди першої інстанції, необхідно відображати у загальних показниках у рядках 

1 – 29 (участь у розгляді проваджень судами першої інстанції). 

8.24. У разі закриття судами всіх інстанцій кримінальних проваджень на підставі п.п. 1, 2, 3 

ст. 284 КПК України кількість осіб, стосовно яких прийнято такі рішення, зазначається у рядку 30, 

у тому числі згідно з позицією прокурора – у рядку 31, незалежно від набрання рішенням законної 

сили. Після скасування таких рішень їх необхідно виключати з обліку, про що інформувати 

відповідні підрозділи прокуратур вищого рівня.  

8.25.  У рядку 32 обліковується участь прокурора у перегляді судових рішень судом 

апеляційної інстанції за апеляційними скаргами прокурорів та інших учасників провадження 

незалежно від категорії кримінальних проваджень. Ці дані відображаються у звіті прокуратур чи 

їх підрозділів, працівники яких брали участь у розгляді проваджень судом апеляційної інстанції. 

8.26. Із рядка 32  виділяються і вказуються у рядку 33 дані про участь прокурора в 

апеляційному розгляді з ухваленням нового вироку, у рядках 34 та 35 – вироків на підставі 

угод відповідно про примирення або визнання винуватості. 

8.27.  У рядку 36 відображається участь прокурора у перегляді касаційною інстанцією 

рішень судів за касаційними скаргами прокурорів та інших учасників провадження незалежно від 

категорії кримінальних проваджень. Дані про цю роботу відображаються у звіті центрального 

апарату Генеральної прокуратури України.  

8.28. У рядку 37 виділяється (з рядка 36) участь у касаційному перегляді вироків, ухвалених 

на підставі угоди про визнання винуватості та постановлених щодо них рішень суду апеляційної 

інстанції. 

8.29. У рядку 38 обліковується участь у перегляді судових рішень Верховним Судом 

України за заявами прокурорів та інших учасників провадження. Дані про цю роботу 

відображаються у звіті центрального апарату Генеральної прокуратури України.  

8.30. З рядка 38 виділяється та обліковується участь у перегляді з підстав: у рядку 39 – 

неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих  самих норм Закону України 

про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань 

призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що 

призвело до ухвалення різних за змістом судових рішень; у рядку 40 – встановлення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом. 

8.31.  У рядку 41 обліковується участь у перегляді судових рішень за нововиявленими 

обставинами у судах усіх інстанцій, з якого виокремлюється у рядках: 

 а) 42, 45, 48 – участь у такому провадженні відповідно в судах першої, апеляційної та 

касаційної інстанцій незалежно від того, внесено заяву прокурором чи іншим учасником 

провадження; 

 б) 43, 46, 49 – дані про скасування вироку за результатами розгляду заяви про перегляд 

рішення судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій відповідно; 

 в) 44, 47, 50 – дані про скасування вироку за заявою прокурора. 

 8.32. Сума чисел у рядках 42, 45, 48 повинна дорівнювати числу в рядку 41. 
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8.33. У таблиці 16 «Розглянуті апеляційні, касаційні скарги та заяви прокурора (за 

кількістю осіб)» відображаються результати розгляду судами апеляційних, касаційних скарг 

прокурора та заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України (за кількістю осіб). 

Дані цієї таблиці заповнюються у звітах тільки тих прокурорів, які забезпечують участь у 

перегляді судових рішень відповідно в судах апеляційної та касаційної інстанцій. 

8.34.  Результати розгляду апеляційних скарг, поданих працівниками Генеральної 

прокуратури України, відображаються в її звіті. 

8.35.  Для забезпечення розгляду та обліку апеляційних, касаційних скарг копії 

надсилаються прокурорам, які забезпечують їх розгляд у відповідному суді. 

8.36.  Якщо апеляційні, касаційні скарги подано за кількома підставами, то у звіті необхідно 

показати найбільш суттєву з них. 

8.37.  Як задоволені вказуються: апеляційні, касаційні скарги, заяви прокурора, які 

розглянуто відповідним судом і зазначені в них вимоги задоволено повністю або частково. При 

частковому задоволенні апеляційної, касаційної скарги прокурора відображається мотив, за яким 

скасовано чи змінено судові рішення.  

8.38. Наведення даних у графах, які відображають відомості про перегляд судом касаційної 

інстанції вироку суду першої інстанції, передбачає також перегляд постановленого щодо нього 

рішення суду апеляційної інстанції.  

8.39.  У рядку 1 зазначаються загальні результати розгляду всіх апеляційних, касаційних 

скарг і заяв прокурора.  

8.40.  У графах 1, 3, 5 відображається кількість задоволених, а у графах 2, 4, 6 – відхилених 

документів прокурорського реагування. Як відхилені вказуються апеляційні, касаційні скарги та 

заяви прокурора, які залишено відповідним судом без задоволення.  

8.41. У рядку 2 (графи 1 – 4) відображається кількість осіб, стосовно яких відповідно 

задоволено або відхилено скаргу прокурора про повне або часткове скасування вироку судами 

апеляційної та касаційної інстанцій.   

8.42. У рядках 3 та 4 (графи 1 – 4) зазначаються дані щодо розгляду документів реагування 

прокурорів про скасування в апеляційному та касаційному порядку вироку у зв’язку з 

неправильним застосуванням кримінального закону та з призначенням нового судового розгляду, 

а у рядку 5 (графи 1, 2) – про скасування вироку судом апеляційної інстанції з ухваленням нового 

вироку. 

8.43.  У рядках 6, 7 (графи 1 – 2) окремо виділяються (із рядків 4 та 5) відповідні дані про 

скасування вироку або відхилення документів реагування прокурорів у зв’язку з виправданням 

особи та за м’якістю покарання.  

8.44.  У рядку 8 (графи 1 – 4) відображаються дані щодо розгляду документів реагування 

прокурорів про скасування вироку із закриттям провадження судами апеляційної та касаційної 

інстанцій, з них у рядку 9 зазначених граф виокремлюються відомості про закриття цими судами 

проваджень за реабілітуючими підставами. 

8.45.  У рядках 10, 20 виокремлюються (відповідно з рядків 2 та 17) дані щодо результатів 

розгляду апеляційних, касаційних скарг прокурорів про скасування та зміну вироку у 

кримінальних провадженнях стосовно неповнолітніх. 

8.46.  У рядках 11 та 21 наводяться (відповідно з рядків 2 і 17) відомості  щодо розгляду 

документів реагування прокурорів про скасування та зміну вироку у провадженнях про скоєння 

кримінальних правопорушень у складі організованих груп та злочинних організацій. Ці дані 

обліковуються лише у випадку підтвердження такої ознаки судовим рішенням. 

8.47.  У рядку 12 (графи 1-4) зазначаються узагальнені відомості щодо розгляду документів 

реагування прокурорів про скасування в апеляційному та касаційному порядку вироку, 

ухваленого на підставі угоди.  

8.48.  З рядка 12 у рядках 13 та 15 цих же граф обліковуються відомості за окремими 

видами угод: про примирення (рядок 13) та про визнання винуватості (рядок 15).   

8.49.  У рядку 14 (графи 1 – 2) відображаються (з рядка 13) дані щодо скасування вироку, 

ухваленого на підставі угоди про примирення, з направленням провадження для здійснення 

досудового розслідування.  
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8.50.  У рядку 16 (графи 1, 2) наводяться (з рядка 15) відомості щодо скасування 

вироку, ухваленого на підставі угоди про визнання винуватості, з направленням 

кримінального провадження для здійснення досудового розслідування. 

8.51.  У рядку 17 (графи 1 – 4) обліковуються загальні дані про розгляд судами апеляційної 

та касаційної інстанцій документів реагування прокурорів про зміну вироку. Із цього рядка 

виділяються у рядках 18 і 19 цих же граф відомості про зміну вироку відповідно у зв’язку з 

неправильним застосуванням кримінального закону та з пом’якшенням покарання.  

8.52.  У рядку 22 відображаються загальні дані про розгляд апеляційних, касаційних скарг 

прокурора, заяв прокурора про перегляд судових рішень Верховним Судом України, у яких 

порушувалося питання про скасування ухвал судів усіх інстанцій.  

8.53.  Дані про постановлення нової ухвали чи про направлення матеріалів провадження на 

новий судовий розгляд до суду касаційної інстанції за наслідками скасування відповідних ухвал 

суду касаційної інстанції виділяються з рядка 22 та зазначаються у рядках 23 (граф 1-2, 5-6) і 24 

(граф 5-6).  

8.54.  У рядках 25 та 26 виокремлюються (з рядка 23) показники щодо: 

а) перегляду в апеляційному порядку ухвал суду першої інстанції про повернення прокурору 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру (рядок 25, графи 1 – 2); 

б) перегляду в апеляційному та касаційному порядку судових рішень (ухвал) про закриття 

провадження за реабілітуючими підставами (рядок 26 графи 1 – 4).  

8.55.  У рядку 27 (графи 1 – 6) відображаються загальні дані про розгляд апеляційних, 

касаційних скарг прокурора, заяв прокурора про перегляд судових рішень Верховним Судом 

України, в яких порушувалося питання про зміну ухвал судів усіх інстанцій. 

8.56.  Сума чисел у рядках 2, 17, 22, 27 повинна дорівнювати числу у рядку 1. 

8.57.  У таблиці 17 «Перегляд судових рішень (за кількістю осіб)» наводяться дані про 

перегляд судових рішень за апеляційними, касаційними скаргами прокурора та інших учасників 

провадження (за кількістю осіб) для визначення якості прокурорського реагування. 

8.58.  У графах 1, 3 наводяться дані про скасування, зміну вироку та ухвали за 

апеляційними, касаційними скаргами прокурорів, а у графах 2, 4 – за апеляційними, касаційними 

скаргами інших учасників провадження.  

8.59.  Якщо апеляційну чи касаційну скаргу прокурора залишено без задоволення, але суд з 

інших підстав за власною ініціативою скасував або змінив вирок чи ухвалу, такі рішення 

необхідно відображати у цій таблиці у графах 2, 4 як переглянуті з ініціативи інших учасників 

провадження.  

8.60.  Дані про скасування чи зміну вироків наводяться у звітах тих прокурорів, які 

забезпечують участь у судах відповідно апеляційної та касаційної інстанцій. 

8.61.  У рядку 1 відображаються загальні дані про судові рішення, скасовані та змінені в 

апеляційному і касаційному порядку.  

8.62.  Дані про скасування вироку зазначаються у рядку 2, із якого виділяються вироки, 

скасовані: 

-   із закриттям кримінального провадження (рядок 3); 

-   з призначенням нового розгляду в суді першої інстанції (рядок 4); 

- з ухваленням нового вироку (рядок 5), показники цього рядка обліковуються лише 

у графах 1 – 2.  

         8.63. У рядку 6 відображаються (із рядків 4, 5) дані про скасування вироку у зв’язку з 

м’якістю призначеного покарання тільки у випадку, якщо цей мотив був основним, не пов’язаним 

із необґрунтованим зменшенням судом обсягу обвинувачення, застосуванням закону про менш 

тяжкий злочин, неповнотою судового розгляду чи істотним порушенням вимог кримінального 

процесуального закону. 

8.64.  У рядку 7 ураховуються всі зміни резолютивної частини вироку, за винятком 

застосування акта амністії та зміни розміру задоволеного цивільного позову.  

8.65.  З рядка 7 виділяються та зазначаються у рядку 8 дані про вироки, підставою для 

скасування яких стало неправильне застосування кримінального закону, а у рядку 9 – про вироки, 

основною підставою зміни яких була суворість покарання (застосування вимог ст. 75 КК України, 

зменшення строку або розміру основного чи додаткового покарання тощо). 
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8.66.  У рядку 10 обліковуються (з рядків 2, 7) особи, стосовно яких вироки скасовано чи 

змінено лише за обставинами, які виникли в період після постановлення вироку до набрання ним 

законної сили (у зв’язку із закінченням строку давності, примиренням засудженого і потерпілого, 

набранням чинності законом про амністію в указаний період тощо). 

8.67.  У рядках 11 та 12 зазначаються (з рядків 2, 7) дані про скасування або зміну вироку 

відповідно у провадженнях стосовно неповнолітніх та щодо осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у складі організованих груп та злочинних організацій.  

8.68.  У рядку 13 зазначаються загальні дані про скасування ухвал суду, з них у рядку 14 

виділяються скасовані ухвали за кількістю осіб із поверненням обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (показники 

відображаються лише у графах 1 – 2), у рядку 15 – із закриттям кримінального провадження, у 

рядку 16 – з постановленням нової ухвали (показники обліковуються лише у графах 1, 2). 

8.69.  У рядку 17 відображаються відомості щодо розгляду апеляційних, касаційних скарг 

про зміну ухвали суду, у тому числі у випадку, коли у них порушувалося питання про скасування 

ухвали, але суд вищої інстанції лише частково погодився з доводами скарги і ухвалу змінив.  

8.70. Співвідношення даних граф 1 та 2 рядка 1, за вирахуванням даних граф 1, 2 у рядках 9 

та 10, має використовуватися для оцінки якості реагування прокурорів на незаконні судові 

рішення в апеляційному порядку. 

8.71.  Співвідношення даних граф 3 та 4 рядка 1, за вирахуванням даних граф 3, 4 у рядках 9 

та 10, має використовуватися для оцінки якості реагування прокурорів на незаконні судові 

рішення у касаційному порядку. 

8.72.  Сума чисел у рядках 2,7,13,17 повинна дорівнювати числу у рядку 1.   

 

9. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ  СУДОВИХ РІШЕНЬ У 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ 

ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ 

ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН (розділ 6 звіту форми №  П) 

9.1.  Розділ 6 звіту заповнюється керівниками структурних підрозділів апаратів 

прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прокуратур 

регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, міськими, районними, міжрайонними 

та спеціалізованими прокурорами (на правах міських), а також відповідними структурними 

підрозділами Генеральної прокуратури України. 

9.2.  У таблиці 18 «Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях» у рядку 1 відображаються зведені показники роботи прокурора 

за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях i 

складаються із суми чисел рядків 2 – 13 залежно від наявності піднаглядних об’єктів. До цього 

рядка включаються також перевірки в управліннях і відділах державної виконавчої служби щодо 

виконання вироків судів у вигляді конфіскації майна; перевірки у спостережних комісіях, 

службах у справах дітей, установах, організаціях і підприємствах у зв’язку з виконанням ними 

вироків суду. 

9.3.  У рядку 2 відображаються показники нагляду прокурора за додержанням Закону 

України «Про попереднє ув’язнення» та іншого законодавства в слідчих ізоляторах Державної 

пенітенціарної служби України.  

9.4.  У рядку 3 зазначаються показники роботи прокурора з питань нагляду за порядком і 

умовами відбування покарання у вигляді арешту незалежно від місця відбування такого виду 

покарання. Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) до 

цього рядка включають показники перевірок щодо відбування арешту як кримінального 

покарання військовослужбовцями на гауптвахтах. 

9.5.  У рядку 4 відображаються показники роботи прокурора з питань нагляду за 

додержанням законів, що регулюють порядок i умови виконання покарання у виді обмеження 

волі у виправних центрах незалежно від місця їх дислокації. 

9.6.  У рядку 5 виділяються дані про роботу прокурора з питань нагляду за додержанням 

кримінально-виконавчого законодавства у виправних  колоніях усіх рівнів безпеки. 

9.7.  У рядку 6 відображаються показники роботи прокурора з питань нагляду за 

додержанням кримінально-виконавчого законодавства та захисту прав і свобод неповнолітніх, а 
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також повнолітніх засуджених, які відбувають покарання у виховних колоніях Державної 

пенітенціарної служби України. 

9.8.   У рядках 7 – 11 у кожній графі відображаються показники роботи прокурора з питань 

нагляду за додержанням законодавства у кримінально-виконавчих інспекціях (рядок 7), на 

підприємствах, в установах, організаціях та органах внутрішніх справ щодо виконання ними 

кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (рядок 8), підрозділах Державної 

виконавчої служби України (рядок 9), в Українській психіатричній лікарні з суворим наглядом 

МОЗ України i відділеннях обласних психіатричних лікарень з посиленим та звичайним наглядом 

(рядок 10), у міжобласних центрах і відділеннях, які проводять стаціонарні судово-психіатричні 

експертизи особам, що знаходяться під вартою (рядок 11). 

9.9. У рядках 12 – 13 відображаються показники роботи прокурорів з нагляду за 

додержанням законів у воєнні сфері (на правах міських) з питань наглядової діяльності за 

додержанням законів при виконанні судових рішень стосовно військовослужбовців Збройних 

Сил України та інших військових формувань у дисциплінарному батальйоні, а також у 

військових частинах  стосовно засуджених до службового обмеження та кримінальних покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі. 

9.10. У рядку 14 (з рядка 1) виокремлюються дані з питань нагляду за додержанням 

кримінально-виконавчого законодавства при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях стосовно неповнолітніх (у слідчих ізоляторах, арештних домах, виховних 

колоніях, кримінально-виконавчих інспекціях, підприємствах (установах, організаціях), які 

виконують судові рішення, підрозділах ДВС, відділеннях психіатричних лікарень, центрах і 

відділеннях стаціонарної судово-психіатричної експертизи). 

9.11. У таблиці 19 «Нагляд за додержанням законів при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням  особистої свободи громадян» у рядку 1 

відображаються зведені показники роботи прокурора за додержанням законів при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, і 

складаються із суми чисел рядків 2 – 13 залежно від наявності піднаглядних об’єктів. 

9.12. У рядках 2 – 3 виділяються показники роботи прокурора з питань нагляду за 

додержанням законодавства в ізоляторах тимчасового тримання прикордонних військ (рядок 2) 

та спеціальних приміщеннях прикордонних військ (рядок 3). 

9.13. У рядку 4 вказуються дані про роботу прокурора щодо здійснення нагляду в 

ізоляторах тимчасового тримання МВС, у рядку 5 – у місцях тимчасового тримання органів 

СБУ, у рядку 6 – у кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин органів 

внутрішніх справ, у рядку 7 – з питань нагляду за додержанням законів підрозділами 

органів внутрішніх справ при виконанні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 
9.14. У рядку 8 відображаються результати роботи органів прокуратури за наслідками 

наглядових перевірок додержання законів у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб 

без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України.  

9.15. У рядку 9 вказуються показники нагляду прокурора за додержанням законів у 

спецприймальниках для тих, хто відбуває покарання у вигляді адміністративного арешту. 

9.16. У рядку 10 відображаються показники роботи прокурора з питань нагляду за 

додержанням законів у спеціальних палатах протитуберкульозних та територіальних медичних 

закладів, у яких проходять стаціонарне лікування взяті під варту та засуджені особи. 

9.17. У рядку 11 зазначаються показники роботи прокурора з питань нагляду за 

додержанням законів щодо прав і свобод неповнолітніх у приймальниках-розподільниках для 

дітей, у рядку 12 –  результати перевірок додержання законодавства у роботі шкіл та училищ 

соціальної реабілітації. 

9.18. У рядку 13 відображаються показники роботи прокурора з питань нагляду за 

додержанням законів у воєнній сфері щодо законності застосування інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи військовослужбовців Збройних Сил 

України та інших військових формувань на гауптвахтах. 

9.19. У рядку 14 виокремлюються (з рядка 1) дані з питань нагляду за додержанням законів 

при застосуванні до неповнолітніх заходів примусового характеру при поміщенні та триманні в 

ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин 

органів внутрішніх справ, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 
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які тимчасово перебувають в Україні, приймальниках-розподільниках для дітей, школах та 

училищах соціальної реабілітації. 

9.20. У графі 1 вказуються лише особи, яких звільнено з ініціативи прокурорів згідно із п. 3 

ч. 2 ст. 44 Закону України «Про прокуратуру» із слідчих ізоляторів, виправних і виховних 

колоній усіх рівнів безпеки, арештних домів, виправних центрів, психіатричної лікарні з суворим 

наглядом та відділень психіатричних лікарень з посиленим та звичайним наглядом, ізоляторів 

тимчасового тримання, дисциплінарного батальйону, приймальників-розподільників, кімнат 

тимчасового затримання, гауптвахт та інших установ і місць, які зазначені у таблицях 18 – 19, а 

також осіб, знятих з обліку в кримінально-виконавчих інспекціях як незаконно поставлених у них 

на облік. 

9.21. У цій графі не враховуються звільнені прокурором незаконно утримувані з карцерів, 

дисциплінарних ізоляторів, приміщень камерного типу (одиночних камер), тобто з приміщень, 

призначених для відбування дисциплінарних стягнень. Дані про осіб, звільнених із зазначених 

приміщень, повинні бути обліковані в таблиці 20. 

9.22. У графі 2 відображається кількість розглянутих документів прокурорського 

реагування, за якими вжито заходів до усунення порушень закону. 

9.23. У графі 3 відображається кількість працівників підприємств, установ i організацій, 

перелічених у рядках 2 – 13 таблиці 18 та 2 – 13 таблиці 19, яких за документами прокурорського 

реагування притягнуто до дисциплінарної, адміністративної чи матеріальної  відповідальності. У 

цій графі враховуються дані стосовно тих працівників відповідних установ, щодо яких видані 

накази. 

9.24. У графі 4 враховуються всі розпочаті кримінальні провадження за наслідками  

прокурорських перевірок (справи цієї категорії обліковуються тільки у таблицях 18 – 19). 

9.25. У графі 5 відображається кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з 

обвинувальним актом у порядку, передбаченому п. 3  ч. 2 ст. 283 КПК України. 

9.26. У графі 6 зазначається кількість працівників, яких повідомлено про підозру за 

направленими до суду з обвинувальним актом кримінальними провадженнями: працівників 

слідчих ізоляторів, виправних та виховних колоній, арештних домів, виправних центрів, 

кримінально-виконавчих інспекцій, Української психіатричної лікарні з суворим наглядом, 

відділень обласних психіатричних лікарень з посиленим та звичайним наглядом та міжобласних 

центрів і відділень стаціонарної судово-психіатричної експертизи для осіб, які тримаються під 

вартою, Міністерства охорони здоров’я України, його центрального апарату та територіальних 

управлінь, кімнат для затриманих та доставлених чергових частин, ізоляторів тимчасового 

тримання, спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту, 

приймальників-розподільників для дітей, Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі 

підрозділів органів внутрішніх справ на транспорті), його центрального апарату та 

територіальних управлінь, а також у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України, на 

гауптвахтах, у кімнатах тимчасового затримання, військових частинах, дисциплінарному 

батальйоні у Збройних Силах України, прикордонних військ, підприємств, установ, підрозділів 

Державної виконавчої служби України за порушення законодавства при виконанні кримінальних 

покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. 

9.27. У таблиці 20 у рядках 1 – 3 відображаються дані про осіб, звільнених з приміщень, 

призначених для відбування дисциплінарних стягнень. У графі 1 наводиться загальна кількість 

таких осіб, у графі 2 з графи 1 (у рядках 1, 2) виокремлюються дані стосовно неповнолітніх. 

9.28. Показники роботи щодо нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, у тому числі дані з питань 

нагляду за додержанням і застосуванням законів, відображаються тільки в розділі 6 звіту.  

 

10. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ (розділ 7 звіту форми № П) 

 10.1. У таблиці 21 «Розгляд і вирішення звернень (без дублікатів)» ураховуються всі 

скарги, заяви, листи та інші звернення громадян, народних депутатів України, юридичних і 
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службових осіб, пов'язані з порушеннями закону, що надійшли до прокуратури (далі – 

звернення). 

 10.2.  У цій таблиці не враховуються: 

а) заяви та повідомлення фізичних або юридичних осіб про кримінальні правопорушення, 

які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі – Реєстр); 

б) скарги, які підлягають обліку в звіті прокурора з нагляду за додержанням законів у 

воєнній сфері (за винятком Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній 

сфері Генеральної прокуратури України). 

 10.3.  У числі вирішених скарг не враховуються дублікати (копії звернень від однієї особи з 

однаковим текстом), звернення, за якими припинено провадження на підставі ст. 12 Закону 

України «Про прокуратуру» та ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», а також 

інформаційні запити. 

 10.4.   У графі 1 в рядках 1 – 18 відображаються загальні показники про розгляд звернень в 

органах прокуратури. 

 10.5.  У рядку 1 обліковується загальна кількість прийнятих до провадження і вирішених у 

прокуратурі звернень. 

 10.6.  Під вирішеним зверненням слід вважати задоволену, відхилену, а також іншу скаргу, 

у якій прокурором дано роз'яснення або прийнято інше рішення по суті. 

 10.7.  У рядку 2 враховуються задоволені звернення (із вирішених), тобто ті, у яких 

прокурором вжито заходів до усунення порушень конституційних прав і свобод: внесено 

документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких відшкодовано шкоду, 

скасовано нормативно-правовий акт, окремі його частини або приведено його у відповідність із 

законом, припинено незаконні дії чи бездіяльність посадових і службових осіб, подано 

прокурором позовну заяву (заяву, подання); здійснено вступ у справу, порушену за позовами 

(заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії розгляду, внесено апеляційну, касаційну 

скарги тощо. Інші дії по суті звернення (задоволення прохання про прийом заявника, 

ознайомлення з матеріалами перевірки, залучення до перевірки автора, надання інформації на 

запити тощо) не можуть розглядатися як задоволене звернення. Це стосується і звернення, за 

результатами розгляду якого внесено документ прокурорського реагування, що за своєю суттю 

не відповідає вимогам громадянина, а лише вноситься за результатами виявлених недоліків. У 

цьому рядку враховуються задоволені звернення без дублікатів. Число, яке відображене в рядку 

2, є складовою частиною числа, вказаного в рядку 1.  

 10.8.  У рядку 3 відображається (з рядка 2) кількість задоволених повторних звернень на 

раніше прийняті рішення тією ж прокуратурою. Під повторним слід розуміти звернення, яке 

надійшло до прокуратури на відмову в задоволенні раніше поданих скарг, листів, рішення за 

якими приймалися цією ж прокуратурою. 

 10.9.   У рядку 4 обліковуються задоволені звернення із числа тих, що задоволені 

прокурором вищого рівня після перевірки правильності їх вирішення чи розгляду 

підпорядкованим прокурором. 

 10.10.  У рядку 5 зазначається кількість скарг, які приєднано до матеріалів кримінальних 

проваджень; у рядку 6 – направлено до інших відомств для вирішення, у рядку 7 – у т.ч., що 

надійшли від народних депутатів України, у рядку 8 – кількість повернутих звернень заявникам. 

 10.11.  У рядку 10 (у рядку 11 – у т.ч., що надійшли від народних депутатів України) 

ураховуються звернення, які направлено для вирішення прокурорам, незалежно від того, взято ці 

звернення на контроль прокурором вищого рівня чи ні. Якщо прокуратура вищого рівня не 

погоджується з результатом вирішення звернення і приймає його до свого провадження, то 

остання виключає це звернення із числа направлених підпорядкованим прокурорам (рядок 10) і 

враховує наслідки їх вирішення у своєму звіті. 

 10.12. Прокурор, який надіслав підпорядкованому прокурору скаргу (заяву) для перевірки 

з наступним поверненням звернення і наданням інформації про наслідки перевірки, не враховує 

це звернення у рядку 10. Результати його вирішення повинні бути відображені у відповідних 

рядках тільки після прийняття щодо нього остаточного рішення. 

 10.13.  З метою уникнення подвійного обліку однієї скарги, заяви, листа, прокурор, який 

виконує доручення прокурора вищого рівня з перевірки звернення і підготовки інформації про 

наслідки його перевірки, це звернення у своєму звіті не враховує. 
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 10.14.  Показники рядка 11 обліковують лише структурні підрозділи Генеральної 

прокуратури України (п. 3.8 Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого 

прийому в органах прокуратури України). 

 10.15.  У рядку 12 (у рядку 13 – у т.ч., що надійшли від народних депутатів України) 

відображаються з рядків 1, 6, 10 звернення, розглянуті  або вирішені прокурором з порушенням 

порядку розгляду, а саме: 

 а)  направлені з порушенням 5 та 10-денного строку; 

 б)  направлені для вирішення особі, дії якої оскаржуються, у тому числі й підпорядкованим 

прокурорам, які приймали рішення; 

 в)  направлені для вирішення підпорядкованим прокурорам з встановленням контролю за 

підписами керівників структурних підрозділів апаратів прокуратур обласного рівня; 

 г)   за якими надано відповіді неуповноваженою особою; 

 д) за якими прийнято рішення про відхилення скарги без складання мотивованого висновку; 

 є)  не всі викладені у зверненні доводи повно та всебічно перевірено.  

 10.16.  У рядку 14 показується залишок невирішених звернень на кінець звітного періоду. 

До їх числа не включаються звернення, направлені для вирішення підпорядкованим прокурорам і 

взяті на контроль. Від цих звернень слід відрізняти звернення, прийняті до провадження в даній 

прокуратурі, за якими направлено доручення підпорядкованим прокурорам про перевірку і 

надання довідки з поверненням звернення. Такі звернення, що перебувають на контролі та не 

вирішені по суті, повинні включатися до залишку звернень, які ще не вирішені. 

 10.17.  Загальна кількість розглянутих і вирішених звернень складається: 

а) в органах прокуратури, які не мають підпорядкованих органів, із звернень, указаних у 

рядку 9; 

б)  в апаратах прокуратур Автономної Республіки Крим, областей,                 міст Києва і 

Севастополя, Дніпровській екологічній прокуратурі, прокуратурах регіонів з нагляду за 

додержанням законів у воєнній сфері, у містах з районним поділом, Генеральній прокуратурі 

України – із звернень, зазначених у рядках           9 і 10; 

в) загалом в органах прокуратури області та в державі в цілому із звернень, вирішених, 

приєднаних до матеріалів кримінальних проваджень, направлених в інші відомства і повернутих 

заявникам (рядок 9). Скарги і заяви, вказані в рядку 10 (направлені підпорядкованим 

прокуратурам), при цьому не підсумовуються з метою уникнення подвійного обліку одних і тих 

самих звернень, які пересилаються з однієї прокуратури до іншої. 

 10.18.  У рядку 15 відображається загальна кількість звернень, прийнятих на 

особистому прийомі. У цьому рядку враховуються також звернення, які були прийняті на 

особистому прийомі прокурора в місцях застосування заходів примусового характеру. 

 10.19.  З рядка 15 виокремлюється кількість звернень, прийнятих на особистому 

прийомі, в рядках:  

 а)  16 – Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованими прокурорами (на правах 

обласних), міськими, районними, міжрайонними та прирівняними до них прокурорами, з 

них у рядку 17 – в’язнів, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та 

виконання покарань; 

 б) 18 – прокурором обласного рівня, з них у рядку 19 – в’язнів, які утримуються в 

установах попереднього ув’язнення та виконання покарань. 

 10.20.  У рядку 20 обліковується (з рядка 16) кількість задоволених звернень, що були 

прийняті на особистому прийомі керівником прокуратури. Скарги, заяви, прийняті на 

особистому прийомі, враховуються на загальних підставах у відповідних рядках розділу 7. 

 10.21.  У рядку 21 (з рядка 20) виокремлюються задоволені звернення в’язнів, які 

утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, з них у рядку 

22 – з числа прийнятих на особистому прийомі прокурором обласного рівня. 

 10.22.  У рядку 23 обліковуються звернення, що були виключені з обліку. Виключеним з 

обліку є звернення, яке за результатами вирішення внесено до Реєстру та у зв’язку з цим 

обліковується як заява про кримінальне правопорушення.  

 10.23. У таблиці 22 «Категорії вирішених та задоволених звернень» відображається 

характер усіх вирішених звернень без дублікатів за їх видами. Із загальної кількості вирішених 
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звернень (графа 1) виділяється (графа 2) кількість звернень, які надійшли від народних депутатів 

України.  

 10.24. У графі 3 обліковуються задоволені звернення, за винятком дублікатів (із числа 

вирішених), у графі 4 – у т.ч. народних депутатів України. 

 10.25. У графі 5 враховуються звернення, які вирішені понад термін, визначений ст. 20 

Закону України «Про звернення громадян» та ст.ст. 15, 16 Закону України «Про статус народного 

депутата України».  

 10.26.  Скарги і заяви на рішення,  дії чи бездіяльність слідчих, прокурорів у зв'язку з 

досудовим розслідуванням, а також на вироки та ухвали суду перевіряються в порядку та межах, 

передбачених процесуальним законодавством. 

 10.27.  Термін вирішення звернення обчислюється з дня його надходження до прокуратури 

(а не до відповідного структурного підрозділу) до дня направлення повідомлення заявнику про 

наслідки його вирішення. Якщо закінчення терміну припадає на неробочий день, то останнім 

днем терміну вважається перший наступний за ним робочий день. 

 10.28.  По задоволених зверненнях, за якими прокурором внесено документи 

прокурорського реагування, термін вирішення звернення визначається з дня його надходження 

до прокуратури до дня розгляду документа та повідомлення про це заявнику. Таблиця 

побудована таким чином, що за кожною галуззю прокурорської діяльності є рядок про загальну 

кількість вирішених і задоволених звернень та вирішених у понад установлений термін. 

       10.29.  У рядку 1 відображаються всі звернення, вирішені з питань нагляду за додержанням 

законів щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави. З їх кількості у рядках 4 – 16 

виділяються скарги про оплату праці; охорону праці; охорону здоров’я, соціальний захист 

пільгових категорій громадян; адміністративні правопорушення (на рішення посадових осіб 

контролюючих та правоохоронних органів, які наділені правом  притягнення до адміністративної 

відповідальності, та скарги на законність постанов суду щодо порушення митних правил та 

прикордонного режиму, корупційні діяння); права дітей; бюджетну систему; державну та 

комунальну власність; оподаткування; охорону довкілля, забезпечення конституційних засад 

підприємницької діяльності. 

 10.30.  У рядку 17 враховуються звернення з питань досудового розслідування. З них у 

рядках 18 – 21 виділяються окремо скарги і заяви на дії та рішення слідчих прокуратури, слідчих 

органів внутрішніх справ, слідчих відділів «ОЗ», слідчих органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства. У рядку 22 відображаються скарги на застосування 

незаконних методів розслідування слідчими прокуратури, МВС, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства, із числа врахованих у рядку 17.  

 10.31.  У рядку 23 обліковуються скарги з питань додержання законів про національну 

безпеку. З них виділяються у рядках 24 – 26 вирішені прокурором скарги (без дублікатів) на дії та 

рішення органів служби безпеки (рядок 24), митних установ (рядок 25), прикордонних військ 

(рядок 26). У рядку 27 відображаються скарги з питань вирішення справ про контрабанду (дані з 

рядків 24, 25). У графах 1 – 5 число в рядку 27 не повинно перевищувати суми чисел у рядках 24 і 

25. 

 10.32.  У рядку 28 зазначаються вирішені скарги з питань надання правової допомоги, у 

т.ч. про виконання процесуальних дій, перейняття кримінального провадження, видачу 

правопорушників тощо.  

 10.33.  У рядку 29 враховуються скарги з питань законності вироків, інших судових 

рішень у кримінальних провадженнях (у тому числі про охорону прав неповнолітніх). 

 10.34.  У рядку 30 зазначаються звернення з питань представництва прокуратурою 

інтересів громадян та держави в суді. 

 10.35.  У рядку 31 (із рядка 30) виділяється кількість звернень, у яких оскаржуються 

рішення, ухвали, постанови, винесені судом будь-якої інстанції або суддею в порядку цивільного, 

господарського чи адміністративного судочинства. 

 10.36.  У рядку 32 (із рядка 30) виділяється кількість скарг на неправомірні дії службових 

та інших осіб при здійсненні судочинства, якщо при цьому одночасно не заявляються вимоги про 

оскарження прокурором судових рішень (порушення суддями процесуальних та інших норм при 

розгляді справи, постановлення судом неправосудного рішення, ненадання судом копій 
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процесуальних документів, порушення строків надіслання судових справ у вищі судові інстанції, 

фальсифікації доказів у судовій справі, неправомірне втручання у здійснення судочинства тощо). 

 10.37.  У рядку 33 зазначаються звернення з питань охорони та використання земель. 

 10.38.  У рядку 34 обліковуються скарги на постанови суддів у справах про 

адміністративні правопорушення, крім справ про порушення митних правил та прикордонного 

режиму, а також корупційні діяння. 

 10.39.  У рядку 35 відображається кількість звернень з питань додержання законодавства 

при виконанні рішень судів та інших органів. 

 10.40.  У рядку 36 відображається кількість скарг з питань нагляду за додержанням 

кримінально-виконавчого законодавства, з них у рядку 37 – скарги на недозволені заходи впливу 

адміністрації місць застосування заходів примусового характеру, у т.ч. (рядок 38) скарги щодо 

застосування катувань, іншого жорстокого поводження адміністраціями місць застосування 

заходів примусового характеру
1
. 

 10.41.  Інші вирішені скарги, які не пов'язані з питаннями нагляду за додержанням законів 

щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, досудового розслідування, на дії та 

рішення служби безпеки, митних установ, прикордонних військ, а також з питань надання 

правової допомоги, законності вироків, інших судових рішень у кримінальних провадженнях, 

представництва інтересів громадян та держави в судах, з питань охорони та використання земель, 

законності постанов суду у справах про адміністративні правопорушення, додержання 

законодавства при виконанні рішень судів та інших органів, нагляду за додержанням 

кримінально-виконавчого законодавства повинні відображатися лише у рядку 1 цієї таблиці.  

 10.42.  У графах 1 – 5 сума чисел у рядках 2, 17, 23, 28 – 30, 33 – 35, 36 не повинна 

перевищувати число в рядку 1 цієї таблиці. Число у графі 4 не повинно перевищувати число в 

графі 2. Показник у рядку 1 графи 1 таблиці 22 має дорівнювати показнику в рядку 1 таблиці 21, 

число в рядку 1 графи 3 таблиці 22 повинен дорівнювати числу в рядку 2 таблиці 21.   

 

11. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

(розділ 8 звіту форми № П) 

  11.1.  У таблиці 23 у рядку 1 відображаються дані про кількість письмової інформації, 

надісланої до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Кабінету Міністрів України, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, 

міністерств, державних комітетів, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад щодо 

стану законності та заходи з її зміцнення. У цей рядок  включається усна інформація із 

зазначених питань, оголошена прокурорами на відкритих пленарних засіданнях, засіданнях та 

сесіях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

 11.2.  У рядку 2 вказується загальна кількість виступів у засобах масової інформації, у т.ч. 

про проведені публічні заходи (прес-конференції, брифінги), надіслані інформаційні 

повідомлення у ЗМІ. Сума чисел у рядках 3, 6, 10-12 не повинна перевищувати число у рядку 2.  

11.3.  У рядку 3 обліковуються виступи, інтерв’ю, коментарі, публікації в друкованих 

засобах масової інформації. З них у рядках 4, 5 виокремлюються матеріали, опубліковані у 

центральних та регіональних періодичних друкованих виданнях. Сума чисел у рядках 4 – 5 не 

повинна перевищувати число у рядку 3. 

11.4.  У рядку 6 зазначається загальна кількість інформаційних повідомлень, висвітлених 

в електронних ЗМІ. Із цього числа у рядках 7, 8 – на центральному та регіональному телебаченні, 

                                                 
1 Під катуванням розуміється умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення 

побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі, у тому числі 

отримати від нього або іншої особи інформацію, свідчення або визнання про вчинення правопорушення або злочину, покарати за його дії, які він 

вчинив або у скоєнні яких підозрюється, або залякування його або інших осіб (див. ст. 127 КК України, ст. 1 Конвенції ООН проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання  

1984 р.). 
Виходячи з практики Європейського суду з прав людини до дій, які відносяться до категорії іншого жорстокого поводження  

(у т.ч. нелюдського поводження або такого, що принижує гідність), слід віднести: 

 
- жорстоке поводження, яке затримані, ув'язнені та засуджені особи зазнають: 

- унаслідок активних насильницьких дій; 

- незадовільних умов тримання (відсутність індивідуального спального місця, вентиляції, достатнього освітлення, недотримання норм жилої 
площі на одну особу тощо); 

- неналежного поводження з боку адміністрації установ (ненадання медичної допомоги, порушення прав на побачення, листування, подання скарг 

до державних органів та ін.). 
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у рядку 9 – на радіо. Сума чисел у рядках 7 – 9 не повинна перевищувати число у рядку 6. 

11.5.  У рядку 10 вказується загальна кількість публікацій в інформаційних агентствах. 

Відповідно до Закону України «Про інформаційні агентства» інформаційними агентствами є 

зареєстровані як юридичні особи суб’єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання 

інформаційних послуг. 

11.6.  У рядку 11 зазначаються  виступи, коментарі, заяви, інтерв’ю в мережі Інтернет, 

якщо вони не передруковані з інших джерел. До їх числа не включаються повідомлення, 

висвітлені інформаційними агентствами, що відповідно обліковані у рядку 10. 

11.7.  У рядку 12 обліковується загальна кількість інформаційних повідомлень в 

акредитованих в Україні зарубіжних ЗМІ. 

11.8.     У рядку 13 враховується кількість телевізійних програм, створених мобільними 

групами прокуратур, з них у рядку 14 – протрансльованих в ефірі центральних телеканалів (без 

повторів). Число у рядку 14 не повинно перевищувати число у рядку 13. Дані про програми 

(сюжети), створені за участю працівників прокуратури, безпосередньо журналістами, до цього 

рядка не включаються. 

 

12. РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ 

(розділ 9 звіту форми № П) 

12.1.  Показники у таблицях 24, 25 розділу 9 обліковують лише структурні підрозділи 

апаратів з питань забезпечення доступу до публічної інформації та міські, районні, міжрайонні, а 

також спеціалізовані прокурори (на правах міських). 

12.2.  У таблиці 24 враховуються всі запити на інформацію, що надійшли до органів 

прокуратури (далі – запити). 

12.3.  У цій таблиці не враховуються дублікати (копії запитів від однієї особи з 

однаковим текстом) та запити стосовно надання інформації щодо одержання, дати, 

реєстраційного номера попереднього запиту.  

12.4.  У графі 1 в рядках 1 – 10 відображаються загальні показники про розгляд запитів в 

органах прокуратури. 

12.5.  У рядку 1 зазначається загальна кількість розглянутих запитів, які надійшли до 

органу прокуратури. Під розглянутими запитами слід вважати запити, за якими надано 

інформацію, відмовлено у її наданні, а також запити, за якими прокурором надано роз'яснення.  

12.6.  У рядку 2 враховуються ті запити (із розглянутих), на які прокурором надано 

інформацію, що вимагалася запитувачем: надано копії відомчих документів; повідомлено про 

розгляд цивільної справи; надано, в межах доступного, інформацію щодо кримінального 

провадження тощо. 

12.7.  Строк розгляду запиту обчислюється з дня його надходження до прокуратури (а не 

до відповідного структурного підрозділу) до дня направлення відповіді (інформації) запитувачу 

про наслідки розгляду запиту. Строк обчислюється в робочих днях. 

12.8.  У рядку 3 відображається кількість запитів (з рядка 2), на які надано інформацію 

впродовж 48 годин з дня отримання запиту (частина 2 статті 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»). 

12.9.  До вказаних запитів слід віднести запити, які стосуються інформації, необхідної 

для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів 

побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та надзвичайних подій, що сталися або 

можуть статися і загрожують безпеці громадян. 

12.10.  У рядку 4 обліковуються запити (з рядка 2), на які інформація надавалася з 

продовженням строку розгляду запиту. Продовження строку розгляду зумовлено необхідністю 

надання великого обсягу інформації або потребою пошуку цієї інформації серед значної кількості 

даних. Зазначений строк може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого 

продовження та повідомленням запитувача у письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня 

отримання запиту. 
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12.11.  У рядку 5 враховуються запити, за якими прийнято рішення про відмову у наданні 

запитуваної інформації. До них слід відносити інформацію з обмеженим доступом; інформацію, 

якою не володіють органи прокуратури і яка не створювалася у процесі діяльності; інформацію, 

доступ до якої обмежено законом. 

12.12. У рядку 6 відображаються запити, на які надано роз’яснення стосовно непоширення 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» на відносини щодо отримання інформації 

суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у 

сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян». У 

більшості це звернення осіб щодо надання інформації з питань розгляду попередніх звернень. 

12.13.  У рядку 7 обліковуються запити, надіслані для розгляду до інших відомств та 

прокуратур як розпорядників запитуваної інформації, у тому числі у рядку 8 виокремлено запити, 

надіслані іншим прокурорам як розпорядникам цієї інформації.  

12.14.  У рядку 9 вказується залишок запитів на кінець звітного періоду, на які інформація 

та відповідь ще не надані, у тому числі за якими прийнято рішення про відстрочку у задоволенні 

запиту. 

12.15.  У рядку 10 враховуються запити, за якими прийнято рішення про відстрочку в 

задоволенні запиту у зв’язку з настанням обставин непереборної сили (частина 6 статті 22 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»). Рішення про відстрочку доводиться до 

запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У 

рішенні про відстрочку, крім інших визначених Законом даних, має бути зазначено строк, у який 

буде задоволено запит. 

12.16.  Прокурор, який надав роз’яснення або надіслав запит іншим розпорядникам для 

розгляду, враховує ці запити відповідно у рядках 6, 7.  

12.17.  З метою уникнення подвійного обліку одного запиту, на який надається 

(відмовляється у наданні) інформація та одночасно надається роз’яснення або він надсилається 

на розгляд у певній частині іншому розпоряднику, прокурор, який його розглядає, до звіту 

включає лише одну із складових розгляду запиту (на вибір). 

12.18.  Загальна кількість розглянутих запитів у кожному із органів прокуратури та 

загалом в органах прокуратури області чи в цілому в державі складається із запитів, указаних у 

рядках 1. 

12.19.  Для уникнення подвійного обліку запити, які надсилаються для розгляду в інші 

установи та прокуратури як розпорядникам інформації (рядки 7-8), у рядку 1 не обліковуються. 

12.20.  У таблиці 25 відображаються категорії усіх розглянутих запитів без дублікатів за 

їх видами. Таблиця побудована таким чином, що з окремих питань прокурорської діяльності, 

відображених у рядку, є графа про загальну кількість запитів, на які надано інформацію, 

відмовлено та дано роз’яснення. 

12.21.  Із загальної кількості розглянутих запитів (рядок 1 таблиці 24) виділяються у 

таблиці 25: графа 1 – кількість запитів, на які надано інформацію (відповідає рядку 2 таблиці 24); 

графа 2 – відмовлено у наданні інформації (відповідає рядку 5 таблиці 24); графа 3 – надано 

роз’яснення (відповідає рядку 6 таблиці 24).  

12.22.  У рядку 1 відображаються всі запити, розглянуті з питань нагляду за додержанням 

законів щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.  

12.23.  У рядку 2 враховуються розглянуті запити з питань досудового розслідування.  

12.24.  У рядку 3 обліковуються розглянуті запити з питань підтримання державного 

обвинувачення в суді. 

12.25.  У рядку 4 відображаються розглянуті запити з питань представництва інтересів 

громадян та держави в суді. 

12.26.  У рядку 5 обліковуються запити щодо надання інформації з питань організаційно-

розпорядчої діяльності. До цього рядка включаються запити щодо надання відомчих 

нормативно-правових актів, розпорядчих документів (розпорядження, вказівки, переліки тощо). 

12.27.  У рядку 6 (з рядка 5) виокремлюються запити щодо надання статистичної 

інформації. 

12.28.  У рядку 7 враховуються запити з кадрових питань (у тому числі щодо надання 

інформації про вакансії, декларації про доходи тощо). 

12.29.  У рядку 8 зазначаються запити на інформацію з інших питань. До вказаних запитів 

36 
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включаються всі запити на інформацію, які не ввійшли до попередніх рядків. 

12.30.  Сума чисел у рядках 1 – 5, 7 – 8 графи 1 таблиці 25 не повинна перевищувати число 

в рядку 2 у графі 1 таблиці 24.  

12.31.  Сума чисел у рядках 1 – 5, 7 – 8 графи 2 таблиці 25 не повинна перевищувати число 

в рядку 5 у графі 1 таблиці 24. 

12.32.  Сума чисел у рядках 1 – 5, 7 – 8 графи 3 таблиці 25 не повинна перевищувати число 

в рядку 6 у графі 1 таблиці 24. 

12.34.   У таблиці 26 показники у рядку 1 обліковує прокурор, який склав протокол (ст. 

212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення), виключно за порушення вимог 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

12.35.  У рядку 2 обліковується кількість осіб, притягнутих судом до адміністративної 

відповідальності. 

 

Управління статистики, організації та ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 

 

П О Р Я Д О К 

формування даних у додатку до звітності 

за формою № П «Звіт про роботу прокурора» 

 

 1. У таблиці 1 додатку «Відшкодовані за прокурорського втручання кошти та 

попереджені незаконні витрати державних коштів та коштів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування» у графі 1 рядку 1 обліковуються дані щодо коштів, 

повернутих в результаті прокурорського реагування громадянам, фондам соціальної 

спрямованості, органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

заснованим ними підприємствам, установам, організаціям. Ця сума формується з графи 8 таблиці 

1 звіту форми № П (за винятком графи 9 даної таблиці).  

 1.1. У графі 2 рядку 1 відображаються дані про відшкодовані громадянам збитки, кошти та 

інші соціальні виплати (заробітна плата, пенсії тощо). 

 1.2. У графі 3 рядку 1 зазначаються дані про відшкодовані кошти до Пенсійного фонду, 

Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

 1.3. У графі 4 рядку 1 обліковуються дані про відшкодовані за прокурорського реагування 

кошти органам державної виконавчої влади, органам державної влади зі спеціальним статусом 

(Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Центральній 

виборчій комісії тощо), органам місцевого самоврядування та заснованим ними підприємствам, 

установам, організаціям. Сума чисел у графах 2, 3, 4 не повинна перевищувати число в графі 1. 

 1.4. У рядку 2 таблиці 1 обліковуються дані про попереджені за актами прокурорського 

реагування незаконні витрати державних коштів, коштів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та коштів, на які поширюється дія Закону України «Про здійснення 

державних закупівель». У цьому рядку не враховуються показники у сфері захисту прав і свобод 

дітей, земельних правовідносин, нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Дані про 

попереджені витрати обліковуються за наявності відповідної інформації про суму таких коштів: з 

органів Державного казначейства щодо відмови у реєстрації зобов’язань чи перерахуванні 

коштів; судових рішень (ухвал про забезпечення позову) у справах за позовами, пред’явленими у 

порядку ч.5 статті 23 Закону України «Про прокуратуру» про заборону проведення 

перерахування коштів, скасування, визнання недійсними результатів процедури закупівель чи 

угод, укладених відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель». Дані про 

попереджені незаконні витрати коштів на підставі судових рішень повинні підтверджуватися 

копіями рішень суду, що набрали законної сили чи допущені до негайного виконання. Показники 

рядка 2 розподіляються у рядках 3 – 6 залежно від напрямів наглядової діяльності щодо 
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додержання законів у сферах: державних закупівель (рядок 3), захисту конституційних прав і 

свобод громадян (рядок 4), охорони навколишнього природного середовища (рядок 5), на 

транспорті (рядок 6).  

 2. У таблиці 2 додатку «Реагування прокурора у сфері земельних правовідносин» у 

графах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 рядків 1 – 10 вказується площа земель (у гектарах), у графах 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14 рядків 1 – 10 відображається сума, що є грошовою оцінкою зазначених у поданнях, 

позовах та судових рішеннях земельних ділянок, зробленою уповноваженим органом відповідно 

до встановленого законодавством порядку. Показники розподіляються залежно від категорій 

земель: у графах 3, 4 – щодо земель сільськогосподарського призначення, у графах 5, 6 – земель 

житлової та громадської забудови, у графах 7, 8 – земель оздоровчого, рекреаційного 

призначення та природно-заповідного фонду, у графах 9, 10 – земель лісогосподарського 

призначення, у графах 11, 12 – земель водного фонду. Крім того, з граф 1, 2 виокремлюються у 

графах 13, 14 показники щодо земель оборони та оборонно-промислового комплексу, у графах 

15, 16 – показники щодо земель транспорту. 

2.1. Сума чисел у графах 3, 5, 7, 9, 11 не перевищує число у графі 1, сума чисел у графах 4, 

6, 8, 10, 12 не перевищує число у графі 2. Показники у графах 13, 14 не перевищують відповідні 

показники граф 1, 2. Показники у графах 15, 16 не перевищують відповідні показники граф 1, 2 

2.2. У рядку 1 відображаються дані про площу земель, незаконне надання яких попереджено 

за поданнями прокурора. 

2.3. У рядку 2 обліковуються дані про площу земель, реально повернутих за задоволеними 

поданнями.  

2.4. У рядку 3 вказуються дані про площу земель, що підлягають поверненню за позовами 

прокурорів, які перебувають у провадженні суду. 

 2.5.  У рядку 4 враховуються дані про площу земель, які добровільно повернуто за 

закритими судом справами.  Сума добровільного відшкодування обліковується лише у разі 

закриття (припинення) судом справи у зв`язку з добровільним відшкодуванням збитків 

відповідачем після пред`явлення позову і підтверджується відповідною ухвалою суду та 

матеріалами про повернення, звільнення земельних ділянок. 

2.6. У рядку 5 зазначаються дані про площу земель, які підлягають поверненню у звітному 

періоді за рішеннями суду, що набрали законної сили, за позовами прокурорів з урахуванням 

судових рішень минулих років, які на початок звітного року залишилися невиконаними.   

2.7. У рядку 6 відображаються (з рядка 5) дані про площу земель, що підлягають 

поверненню за рішеннями звітного року.  

2.8. У рядку 7 обліковуються дані про площу реально повернутих земельних ділянок за 

рішеннями суду за позовами прокурорів. У цьому рядку також ураховуються площі добровільно 

повернутих земельних ділянок на виконання мирових угод після визнання їх судом.  

2.9.  У рядку 8 зазначаються (з рядка 7) дані про площу реально повернутих земель за 

рішеннями суду, які набрали законної сили у звітному році. 

2.10.  У рядку 9 вказуються дані про площу реально повернутих земель за рішеннями суду 

у справах, ініційованих за позовами інших осіб, у які прокурором здійснено вступ, у тому числі 

шляхом апеляційного та касаційного оскарження рішень. 

2.11.  У рядку 10 обліковуються дані щодо попередження незаконного надання земель за 

рішеннями суду. 

2.12.  У рядку 11 вказуються дані щодо попередження незаконного надання майна за 

рішеннями суду.  

2.13.  Дані рядків 1-2, 4-8 наводяться наростаючим підсумком.  

2.14. Відомості щодо вартості площ земель, які реально повернуто за задоволеними 

поданнями прокурора (рядок 2 графи 2), не повинні перевищувати даних про відшкодовані за 

документами прокурорського реагування кошти у цій сфері, які наводяться у графі 8 рядка 30 

таблиці 1 звіту. Відповідно, показники рядка 2 таблиці 2 додатку в графах 4, 6, 8, 10, 12 не 

перевищують показників графи 8 таблиці 1 звіту у рядках 31, 32, 33, 34, 35. 

2.15. Показники графи 2 щодо вартості площ земель, які підлягають поверненню за 

позовами, що перебувають у провадженні суду, за рішеннями, які набрали законної сили, 

добровільно та реально повернуті (рядки 3, 4, 5, 7, 8) не повинні перевищувати дані про 
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результати позовної роботи прокурора з питань земельних відносин, відображені відповідно у 

графах 2, 6, 10, 12, 13 рядка 25 таблиці 6 звіту. 

3. У таблиці 3 «Реагування прокурора у сфері захисту підприємницької діяльності та 

інтелектуальної власності і авторських прав» відображаються результати нагляду за 

додержанням і застосуванням законів з питань захисту підприємницької діяльності (у тому числі у 

сфері захисту інтелектуальної власності і авторських прав), тобто такої, що своєю кінцевою метою 

має захистити суб’єктів господарювання від протиправних дій органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, державного контролю і правоохоронних органів шляхом встановлення, визнання 

та відновлення їхніх прав у разі порушення, а також відображаються дані щодо розгляду 

повідомлень з питань забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності за телефоном 

«гарячої лінії».  

3.1. У рядку 1 враховується кількість суб’єктів господарювання, права яких поновлено за 

результатами наглядової діяльності (наприклад, прийнято рішення про отримання або відновлення 

дії дозвільних документів (ліцензій), у видачі або поновленні дії яких підприємцю було незаконно 

відмовлено; поновлення незаконно припиненої роботи підприємства; скасування заборони 

(обмеження) щодо реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; скасування незаконних 

рішень, приписів, розпоряджень органів державної влади за результатами виконання контрольно-

перевірочних функцій; повернення незаконно вилученого майна, грошових коштів, усунення 

перешкод у їх використанні; скасування накладених штрафних (фінансових) санкцій; скасування 

незаконних рішень органів місцевого самоврядування щодо здійснення господарської діяльності та 

усунення інших перешкод у роботі господарюючих суб’єктів). 

3.2. У рядку 2 обліковується кількість попереджених незаконних перевірок суб’єктів 

господарювання за результатами нагляду з питань захисту підприємницької діяльності (у тому 

числі у сфері захисту інтелектуальної власності і авторських прав).  

3.3. Як попереджені за прокурорського реагування обліковуються перевірки, які виключені з 

планів перевірок органів державного контролю; не допущені до проведення позапланові перевірки;  

припинені перевірки. Перевірка вважається припиненою, коли вона була розпочата, однак не 

завершена (тобто припинена до складання акта перевірки або до вчинення дій, які свідчать про її 

завершення) у зв’язку з прокурорським втручанням.     

3.4. Показники рядків 1,2 таблиці 3 розподіляються у графах 2, 3, 4 залежно від органів, в 

діяльності яких виявлено порушення законодавства у сфері захисту підприємницької діяльності та 

інтелектуальної власності і авторських прав (у центральних та місцевих органах виконавчої влади, 

в органах державного контролю та правоохоронних органах). 

3.5. Показники рядків 1,2 таблиці 3 додатку обліковуються за результатами розгляду 

документів прокурорського реагування, облікованих у рядках 4, 8, 26 таблиці 2 звіту «Додержання 

законів органами державної влади, управління, місцевого самоврядування, контролю та їх 

установами». 

 3.6.  У рядку 3 зазначаються відомості щодо розгляду отриманих з початку звітного року 

повідомлень за телефоном «гарячої лінії» з питань забезпечення конституційних засад 

підприємницької діяльності.  

3.7. У рядку 4 обліковуються (з рядка 3) задоволені повідомлення.                   До задоволених 

повідомлень, отриманих за телефоном «гарячої лінії», слід відносити ті повідомлення, за 

результатами розгляду яких прокурором вжито заходів до усунення порушень конституційних прав 

і свобод: внесено подання, за результатами розгляду якого скасовано рішення органу, установи, 

організації, усунуто очевидні порушення закону тощо. Інші дії по суті повідомлення не можуть 

розглядатися як задоволене повідомлення. Це стосується і повідомлення, за результатами розгляду 

якого внесено документ прокурорського реагування, що за своєю суттю не відповідає вимогам 

громадянина, а лише вноситься на усунення виявлених недоліків. Наприклад, у повідомленні, 

отриманому за телефоном «гарячої лінії», містилась вимога припинити протиправні дії працівників 

міліції з вилучення товарно-матеріальних цінностей та статутної документації, а за наслідками 

перевірки порушено дисциплінарне провадження стосовно співробітників органів внутрішніх 

справ.   

 3.8. У рядку 5 враховуються (з рядка 3) повідомлення, які направлено для розгляду 

підпорядкованим прокурорам, незалежно від того, взяті ці повідомлення на контроль прокурором 

вищого рівня чи ні. Якщо прокуратура вищого рівня не погоджується з результатом розгляду 
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повідомлення і приймає за ним рішення самостійно, вона виключає це повідомлення із числа 

направлених підпорядкованим прокурорам і враховує наслідки розгляду у своєму звіті. 

 3.9. Прокурор, який надіслав підпорядкованому прокурору повідомлення для перевірки з 

наступним його поверненням і наданням інформації про наслідки  перевірки, не враховує це 

повідомлення у рядку 5. Результати  розгляду такого повідомлення повинні бути відображені у 

відповідних рядках тільки після прийняття щодо нього остаточного рішення. 

 3.10. Для уникнення подвійного обліку одного повідомлення прокурор, який виконує 

доручення прокурора вищого рівня з перевірки повідомлення і підготовки інформації про 

наслідки його перевірки, це повідомлення у своєму звіті не враховує. 

 3.11. Показники рядків 3 – 5 таблиці 3 розподіляються у графах 2 – 4 залежно від органів, 

щодо дій (рішень) яких надійшло повідомлення на телефон «гарячої лінії»: органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування (графа 2), державного контролю (графа 3), 

правоохоронних органів (графа 4). У графі 1 відображається загальне число отриманих і 

розглянутих повідомлень. Сума чисел у графах 2, 4 не перевищує число у графі 1. Сума чисел у 

графі 3 не повинна  перевищувати число у графі 2. 

 4. У таблиці 4 додатку «Позови до органів прокуратури та її посадових осіб, участь у 

розгляді таких справ у судах» у рядку 1 відображаються загальні дані (з початку звітного року) 

щодо кількості позовів до органів прокуратури та її посадових осіб, результатів їх розгляду, про 

участь у розгляді таких справ у першій, апеляційній та касаційній інстанціях, а також щодо 

оскарження судових рішень у таких справах.  

 4.1. У рядках 2 – 4 відображаються позови відповідно до суті позовних вимог: про 

відшкодування шкоди, заподіяної органами прокуратури з підстав, визначених ст. 1176 ЦК 

України; у зв`язку з порушенням законодавства про звернення громадян; на дії чи бездіяльність 

органів прокуратури та її посадових осіб; з трудових спорів. Дані рядків 2 – 4 не повинні 

перевищувати суми в рядку 1. 

 4.2.  Показники рядка 2 у графах 1 – 4 заповнюються прокурором, який у справі є 

відповідачем або третьою особою. Дані рядків 3, 4 у графах 1 – 4 заповнюються лише тим 

прокурором, який є відповідачем у справі.  

 4.3.  За позовами, у яких заявлено вимоги до прокурорів кількох рівнів, дані рядків 2 та 4 у 

графах 1 – 4 заповнюють прокурори обласного рівня, а дані рядка 3 у графах 1 – 4 вказуються 

лише прокурором (відповідачем у справі) нижчого рівня. 

 4.4.  У графі 1 обліковується загальна кількість позовів до органів прокуратури та її 

посадових осіб зі стадії відкриття судом провадження у справі. 

 4.5.  У графі 2 вказується кількість розглянутих судом позовів із закінченням 

провадження у справі, зокрема з постановленням: рішення суду по суті позовних вимог, судових 

ухвал про закриття провадження у справі, про залишення заяви без розгляду тощо. 

 4.6. У графі 3 вказується кількість задоволених судом позовів лише за рішеннями, що 

набрали законної сили.  

 4.7.  У графі 4 зазначається сума, на яку задоволено позови відповідно до резолютивної 

частини судових рішень, що набрали законної сили.   

 4.8. У графах 5 – 7 враховуються дані про участь у розгляді справ у судах першої (графа 5), 

апеляційної (графа 6) та касаційної (графа 7) інстанцій. Дані граф 5, 6 та 7 заповнюються 

прокурором, який брав участь у розгляді справи, де орган прокуратури або її посадова особа є 

відповідачем або третьою особою незалежно від місцезнаходження та рівня суду. 

 4.9. У графі 8 вказуються дані про апеляційні, касаційні скарги, заяви про перегляд судових 

рішень Верховним Судом України чи заяви про перегляд судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

4.10.  У графі 9 зазначається кількість задоволених скарг, заяв. Дані граф 8 та 9 

заповнюються прокурором, який подав скаргу, заяву. 

 5. У таблиці 5 додатку «Участь прокурора у розгляді справ судом»           в графі 1 

обліковуються дані про участь прокурорів у кримінальному судочинстві при розгляді 

кримінальних справ судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховним Судом 

України відповідно до пункту 11 Перехідних положень Кримінального процесуального Кодексу 

України 2012 року. Із графи 1, у графі 2 обліковуються дані про участь прокурорів у розгляді 

судом кримінальних справ щодо неповнолітніх. 
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5.1. Таблицю 6 заповнюють прокурори, які брали участь у розгляді кримінальних справ у 

судах, незалежно від місцезнаходження суду. Спеціалізовані прокурори відображають свою 

роботу щодо участі у кримінальному судочинстві за тими ж правилами, що й територіальні 

прокурори. 

5.2. У рядку 1 відображається участь прокурорів у розгляді кримінальних справ з 

обвинувальними висновками судами першої інстанції як у попередньому, так і судовому 

розгляді, у тому числі з постановленням вироків, поверненням на додаткове розслідування 

прокурору, закриттям справ. Справи приватного обвинувачення, якщо вони розглянуті без участі 

прокурора, не обліковуються. 

5.3.  Із цих даних у рядку 2 відображається участь прокурора у судовому розгляді 

кримінальних справ судами першої інстанції з постановленням вироків.  

5.4. Із рядка 2 виокремлюється участь прокурорів з постановленням вироку в рядках: 

а)  3 – за спрощеною процедурою (ст. 299 КПК України 1961 року); 

б)  4 –    міськими, районними та прирівняними до них прокурорами; 

в) 5 – в основному розгляді справ з постановленням обвинувального вироку щодо злочинів, 

вчинених організованими групами чи злочинними організаціями. 

 5.5.  Дані про участь прокурора в розгляді судом справ щодо злочинів, вчинених 

організованими групами чи злочинними організаціями обліковуються у разі підтвердження такої 

ознаки вироком. Справи з кількома із зазначених ознак відображаються у кожному із рядків з 

відповідними ознаками. 

 5.6.  У рядку 6 вказується кількість справ, у яких прокурором змінено обвинувачення в 

суді,  у рядку 7 – кількість справ, у яких постановлені вироки в межах раніше пред`явленого 

обвинувачення у зв`язку з позицією потерпілого, який не погодився зі зміною обвинувачення 

прокурором. 

 5.7.  У рядку 8 зазначається кількість осіб, стосовно яких судом при розгляді кримінальної 

справи за участю прокурора постановлено виправдувальний вирок, з них у рядку 9 – кількість 

осіб, стосовно яких постановлено виправдувальний вирок при відмові прокурора від 

обвинувачення, що підтримано потерпілим. Ці дані слід наводити незалежно від набрання 

вироками законної сили. Після скасування таких вироків їх необхідно виключати з обліку, про 

що інформувати  відповідні підрозділи прокуратур вищого рівня. 

 5.8. У рядку 10 відображаються дані про постановлення судами обвинувальних вироків при  

відмові прокурора від обвинувачення (в особах). 

 5.9.  У разі закриття судами всіх інстанцій кримінальних справ на підставі п.п.1, 2 ст. 6 

КПК України 1961 року кількість осіб, стосовно яких прийнято такі рішення, зазначається у 

рядку 11, у тому числі за пропозицією прокурора – у рядку 12, незалежно від набрання рішенням 

чинності. Після скасування таких рішень їх необхідно виключати з обліку, про що інформувати 

відповідні підрозділи прокуратур вищого рівня. 

 5.10.  У рядку 13 обліковується  участь прокурора у розгляді апеляційною інстанцією 

справ, незалежно від їх категорії (у т.ч. у попередньому розгляді). Ці дані відображаються у звіті 

прокуратур чи їх підрозділів, працівники яких брали участь у розгляді справ апеляційною 

інстанцією. 

 5.11.  Із рядка 13 виокремлюється (у рядку 14) участь прокурора у судовому розгляді справ 

з прийняттям рішення по суті апеляцій учасників процесу чи заяв прокурора про перегляд 

судових рішень за нововиявленими обставинами, у рядку 15 – з постановленням вироків в 

апеляційному порядку. 

 5.12.  У рядку 16 відображається  участь прокурора у розгляді касаційною інстанцією справ 

за касаційними скаргами прокурорів та інших учасників процесу, заявами прокурорів про 

перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Дані про цю роботу відображаються у 

звіті центрального апарату Генеральної прокуратури України. 

 5.13.  Із рядка 16 виокремлюється і зазначається участь прокурорів у судовому розгляді 

справ з прийняттям рішень: 

        а) у рядку 17 щодо постановлених в апеляційному порядку вироків і постанов апеляційних 

судів (ч. 1 ст. 383 КПК України 1961 року); 
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        б) у рядку 18 щодо вироків, постанов і ухвал місцевих та апеляційних судів, які набрали 

законної сили і перевірялися за касаційними скаргами суб’єктів касаційного оскарження (ч. 2  ст. 

383 КПК України 1961 року); 

         в) у рядку 19 за заявами прокурора про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами. 

 5.14. У рядку 20 обліковується участь у перегляді судових рішень Верховним Судом 

України. Дані про цю роботу відображаються у звіті центрального апарату Генеральної 

прокуратури України.  

 5.15. З рядка 20 обліковується участь за такими підставами: рядок 21 –  неоднакове 

застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм  кримінального закону щодо 

подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від 

покарання та від кримінальної відповідальності),  що спричинило ухвалення різних за змістом 

судових рішень; рядок 22 – встановлення  міжнародною  судовою  установою,  юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом. 

 5.16.  У рядку 23 відображається участь прокурора при розгляді судом питань, 

передбачених главою 33 «Виконання вироку, ухвали і постанови суду» КПК України 1961 року. 

 5.17.  У рядку 24 обліковується кількість розглянутих судом за участю прокурора справ 

про застосування до осіб, що вчинили суспільно небезпечні діяння, примусових заходів 

медичного характеру (ст. 419 КПК України 1961 року), у рядку 25 – про скасування чи зміну 

таких заходів (ст. 422 КПК України 1961 року), а також про відновлення кримінальної справи 

щодо особи, до якої були застосовані ці заходи (ст. 432 КПК України 1961 року). 

 5.18. У рядку 26 зазначаються показники про участь прокурора у розгляді судом справ про 

застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру (ст. 447 КПК України 

1961 року). 

 5.19.  У рядку 27 вказується участь у розгляді судом постанов органів досудового слідства 

щодо закриття кримінальних справ (у т.ч. справ, у яких не встановлено особу, що вчинила 

злочин, направлених до суду для закриття у зв`язку із закінченням строків давності) за винятком 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. 

 6. У таблиці 6 «Розглянуті апеляції, касаційні скарги та заяви прокурора (за кількістю 

осіб)» відображаються результати розгляду судами у звітному періоді апеляцій, касаційних скарг 

прокурора про перегляд судових рішень у кримінальних справах у зв’язку з неправильним 

застосуванням кримінального закону або істотним порушенням кримінально-процесуального 

закону та заяв прокурора про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (за 

кількістю осіб) у справах, направлених до суду з обвинувальним висновком чи постановами 

органів досудового слідства про направлення їх до суду для звільнення осіб від кримінальної 

відповідальності, на судові рішення з питань застосування примусових заходів виховного чи 

медичного характеру, а також у справах, розглянутих судами в порядку виконання вироку. 

6.1. Дані цієї таблиці заповнюються у звітах тільки тих прокурорів, які постійно 

забезпечують участь у розгляді кримінальних справ відповідно в апеляційному та касаційному 

судах. 

6.2. Принесені Генеральною прокуратурою України апеляції відображаються в її звіті. Для 

забезпечення розгляду та обліку апеляцій, касаційних скарг і заяв про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами копії надсилаються прокурорам, які забезпечують їх розгляд у 

відповідному суді. 

6.3. Якщо підставою для перегляду судового рішення була необхідність приведення його у 

відповідність з Кримінальним кодексом України 2001 року та інші мотиви, то прийняті рішення 

відображаються у таблиці 6 додатку до звітності за формою № П, як і всі рішення, постановлені 

судами після 1 вересня 2001 року. 

6.4. Якщо апеляції, касаційні скарги або заяви прокурора внесено за кількома підставами, то 

у звіті необхідно показати найбільш суттєву з них. 

6.5. При частковому задоволенні апеляції, касаційної скарги або заяви прокурора 

відображається мотив, за яким скасовано чи змінено судові рішення. 

6.6. У рядку 1 зазначаються результати розгляду всіх апеляцій, касаційних скарг та заяв 

прокурора у справах вищезазначених категорій. 
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6.7. Як задоволені  вказуються: апеляції, касаційні скарги прокурора, які розглянуто 

відповідним судом і зазначені в них вимоги задоволено повністю або частково, заяви прокурора 

про перегляд судових рішень у кримінальних справах за нововиявленими обставинами, які 

повністю або частково задоволено. 

6.8. У графах 1, 3, 5, 7 відображається кількість задоволених документів прокурорського 

реагування, у графах 2, 4, 6, 8 – кількість відхилених документів реагування. 

6.9. Як відхилені вказуються апеляції, касаційні скарги та заяви прокурора, які залишено 

відповідним судом без задоволення. Як відхилені вказуються також касаційні скарги, щодо яких 

суддею винесено постанову про відмову у витребуванні справи в порядку ч. 2 ст. 388 КПК 

України 1961 року. 

6.10.  Результати розгляду апеляції або касаційної скарги прокурора, внесених на вирок у 

частині цивільного позову, виключення окремих епізодів обвинувачення без зміни кваліфікації та 

міри покарання, а також з інших питань, які суттєво не змінюють вирок, необхідно відображати в 

рядку 1 «Усього» і рядку 12 «Про зміну вироку» таблиці 6. 

6.11.  Сума чисел, відображених у рядках 2, 12, 17, 20 повинна дорівнювати числу в рядку 

1. 

6.12.  У рядку 2 відображається кількість осіб, стосовно яких було задоволено або 

відхилено апеляцію, касаційну скаргу чи заяву прокурора про повне скасування вироку або його 

часткове скасування відповідно апеляційним, касаційним судом.  

6.13.  У графах 1 і 2 показники з рядка 2 про скасування вироку розподіляються в чотирьох 

рядках. З них у рядку 3 – у зв’язку з направленням справи на додаткове розслідування, у рядку 4 

– з поверненням справи на новий судовий розгляд, у рядку 5 – з постановленням нового вироку 

апеляційним судом, у рядку 8 – із закриттям справи (у графах 3 – 8 рядок 5 не заповнюється. 

Число в рядку 2 має дорівнювати у графах 1 і 2 сумі чисел, відображених у рядках 3 – 5 і 8, у 

графах 3 – 8 – сумі чисел у рядках 3, 4, 8.  

6.14.  У  рядку 6 вказується число осіб, стосовно яких розглянуто апеляції прокурора, 

касаційні скарги або заяви за нововиявленими обставинами про скасування виправдувальних 

вироків (у графах 1 – 8) або обвинувальних, які були скасовані раніше із закриттям справи 

апеляційними чи касаційним судами (у графах 3 – 8). Якщо при задоволенні апеляції, касаційної 

скарги чи заяви прокурора за нововиявленими обставинами справу повернуто на додаткове 

розслідування, вона відображається лише в рядках 2 і 3. 

6.15.   У рядку 7 у графах 1 – 2 відображаються апеляції про скасування вироків за м’якістю 

покарання з поверненням справ на новий судовий розгляд чи постановлення нового вироку. У 

графах 3 – 6 рядка 7 відображаються касаційні скарги прокурора про скасування вироків за 

м’якістю покарання з направленням справ на новий судових розгляд. Апеляції та касаційні 

скарги прокурора про неправильну кваліфікацію дій засуджених, що призвела до призначення 

м’якої міри покарання, враховуються лише у рядках 4 – 5                       (у графах 1 – 2) та рядку 4 

(у графах 3 – 6) відповідно. У графах 7 – 8 рядка 7 дані не наводяться, оскільки мотив м’якості не 

є підставою для перегляду судових рішень у цих стадіях судового процесу. 

6.16. У рядках 10 – 11, 15 – 16 наводяться дані про розглянуті апеляції, касаційні скарги або 

заяви прокурора лише у випадку, якщо наявність зазначених ознак підтверджено рішенням суду, 

яке оскаржується, або в разі задоволення апеляції, скарги чи заяви прокурора у рішенні вищого 

суду. У всіх графах таблиці рядки 10 – 11 про скасування вироку заповнюються із рядка 2, а 15 – 

16 про його зміну – із рядка 12. Справи з кількома із зазначених ознак відображаються у кожному 

із рядків з відповідними ознаками. 

6.17.  У рядку 12 враховується кількість осіб, стосовно яких було задоволено чи відхилено 

апеляцію, касаційну скаргу чи заяву прокурора за нововиявленими обставинами про зміну 

вироку, його часткове скасування без повернення на новий судовий розгляд  або постановлення 

нового вироку. 

6.18.  З цієї кількості апеляції, касаційні скарги або заяви про зміну кваліфікації вказуються 

у рядку 13, про пом’якшення покарання – у рядку 14.    У кожній графі сума чисел у рядках 13 і 

14 не повинна перевищувати числа в рядку 12. 

6.19. Якщо в апеляції, касаційній скарзі або заяві прокурора одночасно порушено питання 

про зміну кваліфікації та пом’якшення засудженому покарання, то у звіті відображаються дані в 

рядках 13 і 14 – про зміну вироку у зв’язку зі зміною кваліфікації.  
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6.20. У рядку 17 відображаються дані про результати розгляду апеляцій,  касаційних скарг 

чи заяв прокурора про скасування судових ухвал чи постанов у кримінальних справах, 

направлених до суду з обвинувальним висновком чи постановами органів досудового слідства 

про направлення їх до суду для звільнення осіб від кримінальної відповідальності, на судові 

рішення з питань застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, а також у 

справах, розглянутих судами в порядку виконання вироку. 

6.21. У рядку 18 виокремлюються (з рядка 17) дані щодо результатів розгляду апеляцій, 

касаційних скарг та заяв прокурора на судові рішення про направлення справ на додаткове 

розслідування. 

6.22. У рядку 19 відображаються дані  про результати розгляду апеляцій, касаційних скарг 

та заяв прокурора на судові рішення про закриття справ з реабілітуючих підстав. 

6.23.  У рядку 20 відображаються дані щодо розгляду апеляцій, касаційних скарг чи заяв 

прокурора про зміну судових ухвал та постанов у кримінальних справах, направлених до суду з 

обвинувальним висновком чи постановами органів досудового слідства про направлення їх до 

суду для звільнення осіб від кримінальної відповідальності, на судові рішення з питань 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, а також у справах, 

розглянутих судами в порядку виконання вироку. 

6.24.  Якщо в апеляції, касаційній скарзі або заяві порушено питання про скасування 

судового рішення, але суд вищої інстанції лише частково погодився з доводами прокурора і 

змінив судові рішення, то дані про такі результати відображаються прокурором у рядку 20.  

7.  У таблиці 7 «Перегляд вироків (за кількістю осіб)» наводяться дані про перегляд 

вироків з ініціативи прокурора чи інших учасників судового процесу (за кількістю осіб) для 

визначення якості прокурорського реагування на незаконні вироки. 

7.1. Якщо апеляцію чи касаційну скаргу відхилено, але суд з інших підстав за власною 

ініціативою скасував або змінив вирок, то у таблиці 6 необхідно відобразити, що документ 

прокурорського реагування відхилено, а зміну чи скасування вироку зазначити у таблиці 7 

відповідно як з ініціативи інших учасників процесу (у графах 2, 4, 6).  

7.2. Скасування чи зміна вироків апеляційною або касаційною інстанцією відображається в 

рядках 1 – 6 за кількістю осіб, у графах 1, 3, 5 – за апеляціями, касаційними скаргами прокурорів, 

а у графах 2, 4, 6 – за апеляціями, касаційними скаргами інших учасників процесу. 

7.3. Дані про скасування чи зміну вироків заповнюються у звітах тих прокурорів, які 

забезпечують участь у розгляді кримінальних справ відповідно в апеляційних та касаційному 

судах. 

7.4. У графах 1 і 2 відображається перегляд вироків апеляційним судом в апеляційному 

порядку (глави 29 – 30 КПК України 1961 року). 

7.5. У графах 3, 4 зазначається перегляд касаційним судом у касаційному  порядку вироків 

апеляційних судів, у графах 5, 6 – місцевих судів (глава 31 КПК України 1961 року). 

7.6. Усі скасовані вироки розподіляються: у рядку 1 – з поверненням справи на додаткове 

розслідування, на новий судовий розгляд або із закриттям справи (графи 1 – 6) і в рядку 2 – 

скасування вироку місцевого суду апеляційним судом з постановленням нового вироку в порядку 

апеляційного провадження (графи 1 – 2). 

7.7. У рядку 3 виділяються дані (з рядків 1 і 2) про скасування вироку з мотиву м’якості 

покарання, тільки якщо цей мотив був основним, а не у зв’язку із необґрунтованим зменшенням 

судом обсягу обвинувачення чи застосуванням закону про менш тяжкий злочин, або неповнотою 

слідства чи істотним порушенням процесуального закону. 

7.8. У рядку 4 враховуються усі зміни резолютивної частини вироку, за винятком 

застосування акта амністії та зміни розміру задоволеного цивільного позову, з них у рядку 5 

вказуються дані про вироки,  основною підставою зміни яких була суворість покарання 

(застосування вимог ст. 75 КК України, зменшення строку або розміру основного чи додаткового 

покарання). 

7.9.  У рядку 6 відображається кількість усіх осіб, стосовно яких скасовано чи змінено 

вироки тільки у зв’язку з обставинами, які виникли в період після постановлення вироку до 

набрання ним законної сили і не свідчать про його незаконність, зокрема у зв’язку із закінченням 

строку давності, примиренням засудженого і потерпілого, набранням чинності законом про 

амністію в указаний період тощо. Рядок 6 у графах 1, 3, 5 не заповнюється. 
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7.10. У рядку 7 обліковується кількість усіх осіб, стосовно яких було скасовано та змінено 

вироки. Число у рядку 7 у графах 1 – 6 повинно дорівнювати сумі даних у рядках  1, 2, 4. 

Співвідношення даних цього рядка, за вирахуванням даних у рядках 5 і 6, у графах відповідно 1 – 

2, 3 – 4, 5 – 6 має використовуватися для оцінки якості реагування прокурорів на незаконні судові 

рішення. 

7.11. Графи 1 – 6 рядків 8 – щодо неповнолітніх, 9 – щодо осіб, які вчинили злочини у складі 

організованих груп заповнюються аналогічно. Справи з кількома із зазначених ознак 

відображаються у кожному із рядків з відповідними ознаками. 

8. У таблиці 8 додатку «Негласні слідчі (розшукові) дії» зазначаються результати роботи 

прокурора щодо нагляду за законністю проведення негласних слідчих (розшукових дій), а також 

відомості щодо рішень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, прийнятих 

самостійно прокурором, без направлення клопотання для погодження слідчим суддею. Зазначені 

в таблиці показники містять інформацію про ефективність і результативність процесуального 

керівництва прокурора досудовим розслідуванням в частині проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

8.1. Відомості таблиці у всіх графах розподіляються за органами досудового розслідування 

(рядки 2, 4, 7, 8), з виокремленням даних щодо органів досудового розслідування на транспорті 

(рядки 3, 5) та спецпідрозділів (рядок 6). 

8.2. У рядку 8 (з рядка 1) вказуються відомості щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені неповнолітніми. Число у 

рядку 9 не перевищує числа у рядку 1. 

8.3. У графі 1 вказується загальне число розглянутих прокурором клопотань слідчих про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

8.4. У графах 2, 3 зазначаються відомості щодо рішення, прийнятого прокурором за 

результатами розгляду клопотання. З них у графі 2 обліковуються клопотання, за якими 

прокурором прийнято рішення про погодження клопотання слідчого, а у графі 3 – за якими 

відмовлено у погодженні клопотання, про що складено постанову. Сума чисел у графах 2, 3 не 

повинна перевищувати число у графі 1. 

8.5. У графах 4, 5 (із графи 2) обліковуються результати розгляду слідчим суддею клопотань 

про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які погоджувалися прокурором, у тому 

числі у графі 4 – про задоволення клопотання, у графі 5 – про відмову у задоволенні клопотання. 

Сума чисел у графах 4, 5 не повинна перевищувати числа у графі 2. 

8.6. У графі 6 зазначаються відомості щодо узгоджених з прокурором рішень слідчого або 

прийнятих самостійно прокурором рішень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій в 

порядку ст. 250 КПК України. 

8.7. З графи 6 у графі 7 виокремлюються дані щодо кількості негласних слідчих 

(розшукових) дій, розпочатих у порядку ст.250 КПК України, у проведенні яких слідчим суддею 

відмовлено. Число у графі 7 не повинно перевищувати числа у графі 6. 

8.8. У графі 8 обліковуються дані щодо негласних слідчих (розшукових) дій, припинених за 

рішенням (постановою) прокурора відповідно до ч.5 ст.249 КПК України, ч.3 ст.246 КПК 

України.  

8.9. У графі 9 зазначаються відомості про прийняті прокурором рішення (постанови) про 

розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

8.10. Дані у графах 8, 9 формуються з урахуванням показників щодо негласних слідчих 

(розшукових) дій, розпочатих у минулих роках. 

8.11. Відомості щодо кількості рішень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

прийнятих самостійно прокурором, без направлення клопотання для погодження слідчим суддею, 

обліковуються у графі 10. 

8.12. У графі 11 обліковуються відомості про прийняті прокурором рішення (постанови) про 

розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо  негласних слідчих (розшукових) дій, які 

проводилися за рішенням прокурора. 

8.13. Дані у графі 11 формуються з урахуванням показників щодо негласних слідчих 

(розшукових) дій, розпочатих у минулих роках. 
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Управління статистики, організації та ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 

 

 

Перелік контрольних рівностей показників у Додатку до звітності 

за формою № П «Звіт про роботу прокурора» 

 

Таблиця 1 

 

1. У рядку 1 сума чисел у графах 2-4 не перевищує число у графі 1.  

2. У рядках 2,4 число у графі 3 не перевищує число у графі 1. 

3. У графі 1 сума чисел у рядках 3-6 не перевищує число у рядку 2. 

4. У графі 3 число у рядку 4 не перевищує число у рядку 2.       

5. Число у графі 1 рядку 1 дорівнює різниці між числами у графах 9 і 10 рядка 1 таблиці 1 звіту.  

6. У графах 2,4 числа у рядках 2-6 дорівнюють нулю (не заповнюються). 

7. У графі 3 числа у рядках 3,5,6 дорівнюють нулю (не заповнюються). 

8. У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу у рядку 7.  

 

Таблиця 2 

 

1. У графах 1-16 число у рядку 6 не перевищує число у рядку 5. 

2. У графах 1-16 число у рядку 8 не перевищує число у рядку 7. 

3. У графі 2 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 30 таблиці 1 звіту. 

4. У графі 4 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 31 таблиці 1 звіту. 

5. У графі 6 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 32 таблиці 1 звіту. 

6. У графі 8 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 33 таблиці 1 звіту. 

7. У графі 10 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 34 таблиці 1 звіту. 

8. У графі 12 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 35 таблиці 1 звіту. 

9. У графі 16 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 25 таблиці 3 звіту. 

10. У рядках 1-11 сума чисел у графах 3,5,7,9,11 не перевищує число у графі 1.  

11. У рядках 1-11 сума чисел у графах 2,4,6,8,10,12 не перевищує число у графі 2. 

12. У рядках 1-11 число у графі 13 не перевищує число у графі 1.  

13. У рядках 1-11 число у графі 15 не перевищує число у графі 1.  

14. У рядках 1-11 число у графі 14 не перевищує число у графі 2.  

15. У рядках 1-11 число у графі 16 не перевищує число у графі 2.  

16. У графі 2 число у рядку 3 не перевищує число у графі 2 рядка 25 таблиці 6 звіту.  

17. У графі 2 число у рядку 4 не перевищує число у графі 6 рядка 25 таблиці 6 звіту.  

18. У графі 2 число у рядку 5 не перевищує число у графі 10 рядка 25 таблиці 6 звіту 

19. У графі 2 число у рядку 7 не перевищує число у графі 12 рядка 25 таблиці 6 звіту. 

20. У графі 2 число у рядку 8 не перевищує число у графі 13 рядка 25 таблиці 6 звіту. 

21. У графі 1 число у рядку 11 дорівнює нулю (не заповнюється ). 

22. У графах 1-16 сума чисел у рядках 1-11 дорівнює числу в рядку 12.  

 

Таблиця 3 

 

1. У рядках 1-5 сума чисел у графах 2-4 не перевищує число у графі 1.  

2. У графах 1-4 сума чисел у рядках 4,5 не перевищує число у рядку 3.  

3. У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-5 дорівнює числу у рядку 6. 

 

Таблиця 4 

 

1. У графах 1-9 сума чисел у рядках 2-4 не перевищує числа у рядку 1. 

2. У графах 1-9 сума чисел у рядках 1-4 дорівнює числу у рядку 5. 
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Таблиця 5 

 

1. Число у рядку 2 не перевищує число у рядку 1. 

2. Число у рядку 3 не перевищує число у рядку 2. 

3. Число у рядку 4 не перевищує число у рядку 2. 

4. Числа у рядках 5-7 ( кожному окремо ) не перевищує число у рядку 2.  

5. Число у рядку 9 не перевищує число у рядку 8. 

6. Число у рядку 12 не перевищує число у рядку 11. 

7. Сума чисел у рядках 14,15 не перевищує число у рядку 13. 

8. Число у рядках 17-19 (кожне окремо) не перевищує число у рядку 16. 

9. Число у рядках 21,22 (кожне окремо) не перевищує число у рядку 20. 

10. У рядках 1-27 число у графі 2 не перевищує число у графі 1. 

11. У графі 1 сума чисел у рядках 1-27 дорівнює числу у рядку 28. 

 

Таблиця 6 

 

1. У графах 1-8 сума чисел у рядках 2, 12, 17, 20 дорівнює числу у рядку 1. 

2. У графах 1-2 сума чисел у рядках 3, 4, 5, 8 дорівнює числу у рядку 2. 

3. У графах 3-8 сума чисел у рядках 3, 4, 8 дорівнює числу у рядку 2.  

4. У графах 1-8 число у рядку 6 не перевищує суму чисел у рядках 3,4, 5. 

5. У графах 1-6 число у рядку 7 не перевищує суму чисел у рядках  4, 5. 

6. У графах 1-8 число у рядку 9 не перевищує число у рядку 8. 

7. У графах 1-8 число у рядках 10,11 ( кожному окремо ) не перевищує число у рядку 2. 

8. У графах 1-8 сума чисел у рядках 13, 14 не перевищує число у рядку 12. 

9. У графах 1-8 сума чисел у рядках 18, 19 не перевищує число у рядку 17. 

10. У графах 1-8 число у рядках 15-16 ( кожному окремо ) не перевищує число у рядку 12. 

11. У графах 3-8 число у рядку 5 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

12. У графах 7-8 число у рядку 7 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

13. У графах 1-8 сума чисел у рядках 1-20 дорівнює числу у рядку 21. 

 

Таблиця 7 

     

1. У графах 1-6 сума чисел у рядках 1, 2, 4 дорівнює числу у рядку 7. 

2. У графах 1-6 число у рядку 3 не перевищує суму чисел  у  рядках 1, 2. 

3. У графах 1-6 число у рядку 5 не перевищує число у рядку 4. 

4. У графах 1-6 число у рядку 6 не перевищує суму чисел у рядках 1, 4.  

5. У графах 1-6 число у рядках 8,9 (кожному окремо) не перевищує  число у рядку7. 

6. У графі 1 число у рядку 3 дорівнює числу у графі 1 рядка 7 таблиці 6 додатку. 

7. У графі 1 сума чисел у рядках 1,2 дорівнює числу у графі 1 рядка 2 таблиці 6 додатку. 

8. У графі 1 число у рядку 4 дорівнює числу у графі 1 рядка 12 таблиці 6 додатку. 

9. У графі 1 число у рядку 5 дорівнює числу у графі 1 рядка 14 таблиці 6 додатку. 

10. У графі 1 число у рядку 8 дорівнює сумі чисел у рядках 10,15 графи 1 таблиці 6 додатку. 

11. У графі 1 число у рядку 9 дорівнює сумі чисел у рядках 11,16 графи 1 таблиці 18. 

12. У графах 3-6 число у рядку 2 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

13. У графах 1, 3, 5, 7, 8 число у рядку 6 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

14. У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу у рядку 10. 

 

 

 

Управління статистики, організації та ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 
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Перелік контрольних рівностей показників у додатку до звітності 

за формою № П «Звіт про роботу прокурора» 

 

Таблиця 1 

 

9. У рядку 1 сума чисел у графах 2-4 не перевищує число у графі 1.  

10. У рядках 2,4 число у графі 3 не перевищує число у графі 1. 

11. У графі 1 сума чисел у рядках 3-6 не перевищує число у рядку 2. 

12. У графі 3 число у рядку 4 не перевищує число у рядку 2.       

13. Число у графі 1 рядку 1 дорівнює різниці між числами у графах 9 і 10 рядка 1 таблиці 1 звіту.  

14. У графах 2,4 числа у рядках 2-6 дорівнюють нулю (не заповнюються). 

15. У графі 3 числа у рядках 3,5,6 дорівнюють нулю (не заповнюються). 

16. У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-6 дорівнює числу у рядку 7.  

 

Таблиця 2 

 

23. У графах 1-16 число у рядку 6 не перевищує число у рядку 5. 

24. У графах 1-16 число у рядку 8 не перевищує число у рядку 7. 

25. У графі 2 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 30 таблиці 1 звіту. 

26. У графі 4 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 31 таблиці 1 звіту. 

27. У графі 6 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 32 таблиці 1 звіту. 

28. У графі 8 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 33 таблиці 1 звіту. 

29. У графі 10 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 34 таблиці 1 звіту. 

30. У графі 12 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 35 таблиці 1 звіту. 

31. У графі 16 число у рядку 2 не перевищує число у графі 8 рядка 25 таблиці 3 звіту. 

32. У рядках 1-11 сума чисел у графах 3,5,7,9,11 не перевищує число у графі 1.  

33. У рядках 1-11 сума чисел у графах 2,4,6,8,10,12 не перевищує число у графі 2. 

34. У рядках 1-11 число у графі 13 не перевищує число у графі 1.  

35. У рядках 1-11 число у графі 15 не перевищує число у графі 1.  

36. У рядках 1-11 число у графі 14 не перевищує число у графі 2.  

37. У рядках 1-11 число у графі 16 не перевищує число у графі 2.  

38. У графі 2 число у рядку 3 не перевищує число у графі 2 рядка 25 таблиці 6 звіту.  

39. У графі 2 число у рядку 4 не перевищує число у графі 6 рядка 25 таблиці 6 звіту.  

40. У графі 2 число у рядку 5 не перевищує число у графі 10 рядка 25 таблиці 6 звіту 

41. У графі 2 число у рядку 7 не перевищує число у графі 12 рядка 25 таблиці 6 звіту. 

42. У графі 2 число у рядку 8 не перевищує число у графі 13 рядка 25 таблиці 6 звіту. 

43. У графі 1 число у рядку 11 дорівнює нулю (не заповнюється ). 

44. У графах 1-16 сума чисел у рядках 1-11 дорівнює числу в рядку 12.  

 

Таблиця 3 

 

4. У рядках 1-5 сума чисел у графах 2-4 не перевищує число у графі 1.  

5. У графах 1-4 сума чисел у рядках 4,5 не перевищує число у рядку 3.  

6. У графах 1-4 сума чисел у рядках 1-5 дорівнює числу у рядку 6. 

 

Таблиця 4 

 

3. У графах 1-9 сума чисел у рядках 2-4 не перевищує числа у рядку 1. 

4. У графах 1-9 сума чисел у рядках 1-4 дорівнює числу у рядку 5. 
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Таблиця 5 

 

12. Число у рядку 2 не перевищує число у рядку 1. 

13. Число у рядку 3 не перевищує число у рядку 2. 

14. Число у рядку 4 не перевищує число у рядку 2. 

15. Числа у рядках 5-7 ( кожному окремо ) не перевищує число у рядку 2.  

16. Число у рядку 9 не перевищує число у рядку 8. 

17. Число у рядку 12 не перевищує число у рядку 11. 

18. Сума чисел у рядках 14,15 не перевищує число у рядку 13. 

19. Число у рядках 17-19 (кожне окремо) не перевищує число у рядку 16. 

20. Число у рядках 21,22 (кожне окремо) не перевищує число у рядку 20. 

21. У рядках 1-27 число у графі 2 не перевищує число у графі 1. 

22. У графі 1 сума чисел у рядках 1-27 дорівнює числу у рядку 28. 

 

Таблиця 6 

 

14. У графах 1-8 сума чисел у рядках 2, 12, 17, 20 дорівнює числу у рядку 1. 

15. У графах 1-2 сума чисел у рядках 3, 4, 5, 8 дорівнює числу у рядку 2. 

16. У графах 3-8 сума чисел у рядках 3, 4, 8 дорівнює числу у рядку 2.  

17. У графах 1-8 число у рядку 6 не перевищує суму чисел у рядках 3,4, 5. 

18. У графах 1-6 число у рядку 7 не перевищує суму чисел у рядках  4, 5. 

19. У графах 1-8 число у рядку 9 не перевищує число у рядку 8. 

20. У графах 1-8 число у рядках 10,11 ( кожному окремо ) не перевищує число у рядку 2. 

21. У графах 1-8 сума чисел у рядках 13, 14 не перевищує число у рядку 12. 

22. У графах 1-8 сума чисел у рядках 18, 19 не перевищує число у рядку 17. 

23. У графах 1-8 число у рядках 15-16 ( кожному окремо ) не перевищує число у рядку 12. 

24. У графах 3-8 число у рядку 5 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

25. У графах 7-8 число у рядку 7 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

26. У графах 1-8 сума чисел у рядках 1-20 дорівнює числу у рядку 21. 

 

Таблиця 7 

     

15. У графах 1-6 сума чисел у рядках 1, 2, 4 дорівнює числу у рядку 7. 

16. У графах 1-6 число у рядку 3 не перевищує суму чисел  у  рядках 1, 2. 

17. У графах 1-6 число у рядку 5 не перевищує число у рядку 4. 

18. У графах 1-6 число у рядку 6 не перевищує суму чисел у рядках 1, 4.  

19. У графах 1-6 число у рядках 8,9 (кожному окремо) не перевищує  число у рядку7. 

20. У графі 1 число у рядку 3 дорівнює числу у графі 1 рядка 7 таблиці 6 додатку. 

21. У графі 1 сума чисел у рядках 1,2 дорівнює числу у графі 1 рядка 2 таблиці 6 додатку. 

22. У графі 1 число у рядку 4 дорівнює числу у графі 1 рядка 12 таблиці 6 додатку. 

23. У графі 1 число у рядку 5 дорівнює числу у графі 1 рядка 14 таблиці 6 додатку. 

24. У графі 1 число у рядку 8 дорівнює сумі чисел у рядках 10,15 графи 1 таблиці 6 додатку. 

25. У графі 1 число у рядку 9 дорівнює сумі чисел у рядках 11,16 графи 1 таблиці 18. 

26. У графах 3-6 число у рядку 2 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

27. У графах 1, 3, 5, 7, 8 число у рядку 6 дорівнює нулю ( не заповнюється ). 

28. У графах 1-6 сума чисел у рядках 1-9 дорівнює числу у рядку 10. 

 

 

Управління статистики, організації та ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального прокурора України, 

Міністра внутрішніх справ України, 

Голови Служби безпеки України та 

Голови Державної податкової служби України 

15 листопада 2012 року № 110/1031/1037/514 

 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я 

зі складання звіту про роботу органів 

досудового розслідування 

 

 

Із змінами, внесеними згідно: 

Спільного наказу ГП, МВС, СБ, Міністерства доходів і зборів України 

№ 20/241/95/11 від 13.03.2013, 

Спільного наказу ГП, МВС, СБ, Міністерства доходів і зборів України 

№ 62/201/102/467 від 17.05.2013. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Статистична звітність про роботу органів досудового розслідування передбачає 

відображення даних про результати розслідування кримінальних проваджень слідчими органів 

прокуратури, органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України та органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства. 

1.2. Запровадження оновленої звітності зумовлено прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України та необхідністю визначення єдиних підходів до збору і 

формування показників. 

1.3. Основним призначенням звітності є отримання, накопичення та систематизація 

інформації про хід та результати досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими 

органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС), Служби безпеки 

України (далі – СБУ) та органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства (далі – ДПС). 

1.4. Статистична звітність про роботу органів досудового розслідування складається за 

формами №1-СЛ «Про роботу органів досудового розслідування» (далі – №1-СЛ) та №1-СЛМ 

«Основні показники роботи органів досудового розслідування» (далі – №1-СЛМ). 

1.5. Звітність за формами №1-СЛ та №1-СЛМ є адміністративною звітністю, що 

складається на підставі даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

1.6. Звіти складаються на бланках встановленого зразка. Внесення до них змін і 

доповнень здійснюється Генеральною прокуратурою України спільно з Міністерством 

внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною податковою службою України 

за погодженням з Державною службою статистики України. 

1.7. Органам прокуратури, МВС, СБУ та ДПС на місцях забороняється змінювати 

передбачений цією Інструкцією порядок обліку і формування показників досудового 

розслідування. 

 

2. Порядок складання та подання звітності 
2.1. Звітність за формою №1-СЛ у повному обсязі складається усіма органами 

прокуратури, МВС, СБУ, ДПС, починаючи з районної ланки, чотири рази на рік: за перший 
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квартал, перше півріччя, 9 місяців та за рік з  наростаючим підсумком з початку року, а звіт 

форми №1-СЛМ – за один, два, чотири, п`ять, сім, вісім, десять і одинадцять місяців. 

2.2.  Керівники органів досудового розслідування передають звітність за формами №1-

СЛ та №1-СЛМ керівнику відповідної прокуратури.  

2.3. Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори перед поданням звіту 

про роботу органів досудового розслідування до прокуратури вищого рівня зобов’язані 

перевірити достовірність відображених у звіті показників не тільки слідчих прокуратури, але й 

слідчих органів МВС та ДПС, попередньо звіривши їх з даними, внесеними до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

2.4. Виключено. 

2.5. Статистичні звіти про роботу органів досудового розслідування за формами №1-СЛ 

та №1-СЛМ складаються і підписуються особисто керівниками органів досудового розслідування 

МВС, СБУ та ДПС, керівниками слідчих підрозділів прокуратури, прокурорами які несуть 

персональну відповідальність за достовірність і повноту відображених у звіті показників. Звіти 

спеціалізованих прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері складаються і 

підписуються особисто прокурорами зазначених прокуратур. 

2.6. Зведена звітність за формами №1-СЛ та №1-СЛМ складається окремо по кожному 

відомству: Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Службою безпеки України та органом, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, якими самостійно здійснюється обробка надісланих від підпорядкованих 

підрозділів електронною поштою звітів у строки, встановлені цією Інструкцією. 

2.7. Звітність за формою №1-СЛ передбачає найменування таблиць. Для опрацювання 

звіту і наступної перевірки правильності підрахунків у формі звітності введено контрольний 

рядок. У контрольному рядку підсумовуються всі числа у відповідних графах з першого до 

останнього рядка, включаючи дані, зазначені у розділі: «у тому числі». Підрахунок даних і 

відображення їх у контрольному рядку є обов’язковим для всіх таблиць звіту. 

2.8. У звітності про роботу органів досудового розслідування існує логічний 

взаємозв'язок. Тому при складанні звіту для забезпечення достовірності показників необхідно 

суворо дотримуватися вказаних у цій Інструкції контрольних рівностей відповідних показників.  

2.9. Переліки контрольних рівностей показників у звіті про роботу органів досудового 

розслідування (прокуратури, органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України та 

органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства) вказані в додатках до 

Інструкції. Якщо у звіті допущені відхилення від рекомендованих контрольних рівностей 

показників, то на вільних полях звіту чи в окремій довідці необхідно пояснити причини. 

2.10. У звітах форм №1-СЛ та №1-СЛМ відображаються усі передбачені у них 

показники. Якщо показник звітності відсутній, відповідна позиція у звіті не заповнюється. 

2.11. У звітах №1-СЛ та №1-СЛМ залишки незакінчених кримінальних проваджень на 

початок звітного періоду мають дорівнювати залишкам незакінчених кримінальних проваджень 

на кінець попереднього року. Коригування цього показника протягом року не допускається. 

2.12. Коригування статистичних показників проводиться в процесі формування 

зведеного звіту по Україні (тобто не пізніше 7 числа за формою №1-СЛ та № 1-СЛМ). 

2.13. Підставою для коригування показників у надісланих до Генеральної прокуратури, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державної податкової 

служби України звітах є відповідний лист з поясненням причин коригування, який підписується 

відповідно керівником органу досудового розслідування МВС, СБУ, ДПС, а також прокурорами 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованими 

прокурорами на правах обласних. Зазначений лист надсилається поштою, а в разі необхідності 

термінового повідомлення – телеграмою або факсом з наступним направленням письмового 

підтвердження. Такі ж самі повідомлення необхідно направити і до відповідних центральних 

органів за підвідомчістю. 

2.14. Особою, яка відповідає за формування звітності, за наявності достатніх підстав і 

згоди керівників органів досудового розслідування до звітності вносяться зміни, про що 

повідомляється особа, яка ініціювала внесення змін до звітності. 

2.15. Зведені звіти про роботу органів досудового розслідування по області (республіці, 

регіону) підписують особисто прокурори обласного рівня після попереднього візування їх 



184 

 

 

 

відповідними заступниками прокурорів обласного рівня та керівниками органів досудового 

розслідування МВС, СБУ та ДПС. Зазначені посадові особи зобов’язані організувати перевірку 

достовірності показників звітності, правильності їх заповнення.  

2.16. Виключено. 

2.17. Начальники відділів статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

організовують перевірку правильності відображення показників у звітах як органів прокуратури, 

так і органів досудового розслідування з використанням відомостей, внесених до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Перевірений звіт подається на підпис прокурору обласного 

рівня. 

2.18. Якщо у начальника слідчого підрозділу органу прокуратури або керівника органу 

досудового розслідування МВС, СБУ та ДПС є заперечення щодо зауважень прокурора стосовно 

достовірності відображення даних у звітах за формою №1-СЛ та №1-СЛМ, а також у разі 

відсутності єдиного підходу до вирішення цього питання, начальник слідчого підрозділу 

направляє лист прокурору вищого рівня з викладенням причин та підстав прийняття такого 

рішення, який розглядається відповідно до чинного законодавства. Оскарження вказівок не 

зупиняє їх виконання. 

2.19. Структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, які здійснюють 

досудове розслідування, звіти за формою №1-СЛ та №1-СЛМ надаються до відділу статистичної 

інформації та аналізу управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань після підпису керівником самостійного структурного підрозділу та відповідним 

заступником Генерального прокурора України.  

2.20. Звіти управлінь (відділів) Головних слідчих управлінь МВС, СБУ та ДПС 

надаються до управлінь (відділів) Генеральної прокуратури України, які здійснюють нагляд за 

додержанням законів при провадженні досудового розслідування, а до відділу статистичної 

інформації та аналізу – після погодження з відповідним підрозділом Генеральної прокуратури 

України, який здійснює нагляд за додержанням законів відповідним правоохоронним органом та 

після підпису відповідним заступником Генерального прокурора України.  

2.21. Генеральна прокуратура України за підсумками кожного року надсилає до 

Державної служби статистики України копії зведених звітів за формою №1-СЛ по Україні по 

кожному відомству і окремо копію звітності Головного управління нагляду за додержанням 

законів у воєнній сфері. 

2.22. Якщо після надсилання звітів виявлено неточності чи помилки, вони можуть бути 

усунені після надходження листів прокурорів, які підписали звіти, з наведенням причин 

допущених неточностей. Зазначена інформація може бути врахована у процесі формування у 

відділі статистичної інформації та аналізу Генеральної прокуратури України зведеного звіту по 

Україні до його підписання. 

2.23. У звітах за формами №1-СЛ, №1-СЛМ у виняткових випадках допускається 

щомісячне чи квартальне коригування даних. Зміни затверджених річних звітів по Україні не 

допускаються. 

2.24. Якщо в річному звіті умисно чи у зв’язку з неналежним виконанням службових 

обов’язків оперативними працівниками чи технічними спеціалістами, на яких покладено 

формування звітності, допущені викривлення, відповідні показники переносяться в наступний 

звітний період. У цьому випадку до Генеральної прокуратури України та відповідних відомств 

разом зі звітами направляється лист керівників слідчих підрозділів органів прокуратури, 

керівників органів досудового розслідування ГУМВС (УМВС), СБУ, ДПС обласного рівня про 

причини допущених неточностей і заходи, вжиті щодо винних осіб. 

Наприклад, у річному звіті не відображено осіб, виправданих судом у кінці року, 

підозрюваних осіб, стосовно яких провадження закрито за реабілітуючими підставами, тощо. 

Число таких осіб має бути обліковано у звітах за формами №1-СЛМ та №1-СЛ відповідно в січні 

та наступних місяцях звітного періоду незалежно від року прийняття рішення стосовно особи у 

кримінальному провадженні, але не більше 5 років, якщо воно не скасовано прокурором або 

судом. 

2.25. Статистичні звіти за формою №1-СЛ і №1-СЛМ про роботу органів досудового 

розслідування органів прокуратури складаються в двох примірниках, а органів МВС, СБУ та 

ДПС – у 4-х примірниках.  
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2.26. Один примірник звіту направляється для складання зведеного звіту до відповідних 

органів вищого рівня, два примірники звіту передаються прокурору, який здійснює нагляд, один 

з яких передається ним прокурору вищого рівня, четвертий примірник залишається в органі 

досудового розслідування, яким складено звіт. 

2.27. Звіти реєструються і копіюються відповідно до встановлених правил діловодства. 

Направлення звітів в електронному вигляді до відповідного органу вищого рівня не звільняє від 

обов’язкового їх відправлення поштою в паперовому вигляді. Строки зберігання звітів в 

електронному вигляді відповідають строкам зберігання паперових звітів відповідно до 

встановлених правил діловодства (річні звіти – постійно, квартальні і піврічні –   5 років). 

3. Особливості складання звіту про роботу слідчих 

органів прокуратури 

3.1. Прокурори районного рівня та прирівняні до них прокурори      перед поданням до 

прокуратур вищого рівня звіту про роботу органів досудового розслідування зобов’язані 

перевірити достовірність відображених показників, за необхідності попередньо звіривши їх з 

наглядовими провадженнями та матеріалами кримінальних проваджень. 

3.2. Складений та підписаний звіт у встановлені Інструкцією строки прокурорами 

районного рівня та прирівняними до них прокурорами передається каналами електронного 

зв’язку, так і в письмовому вигляді до прокуратур обласного рівня, а прокурорами районів у 

містах з районним поділом – до відповідних прокуратур (міста).  

3.3. Підрозділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань складає 

зведений звіт по регіону на підставі отриманої каналами електронного зв’язку звітності, порівнює 

його з надісланим паперовим звітом та включає до нього дані звіту слідчого апарату прокуратури 

обласного рівня, який підписують начальник слідчого відділу та заступник прокурора обласного 

рівня відповідно до розподілу обов’язків.  

3.4. Начальник відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

організовує перевірку дотримання всіх контрольних та логічних рівностей. 

3.5. Керівники підрозділів, що здійснюють нагляд за розслідуванням кримінальних 

проваджень слідчими органів прокуратури, організовують до підписання звіту перевірку даних 

звітності про роботу органів досудового розслідування та несуть відповідальність за їх 

достовірність. Відповідна робота проводиться без виклику прокурорів районного рівня. 

3.6. Корегування статистичних показників допускається під час формування та 

перевірки зведеного по області звіту винятково на підставі листів підпорядкованих прокурорів. 

3.7. Звіт про роботу органів досудового розслідування підписує прокурор обласного 

рівня після візування його заступником, який згідно розподілу обов’язків відповідає за 

організацію нагляду за додержанням законів зазначеними органами.  

3.8. Прокурори спеціалізованих прокуратур (прокурори з нагляду за додержанням 

законів у транспортній та природоохоронній сферах) подають звіти про роботу органів 

досудового розслідування прокурорам вищого рівня, яким вони підпорядковані. Дані звітів про 

роботу органів досудового розслідування зазначених прокуратур включаються у зведені звіти за 

формою №1-СЛ прокуратур обласного рівня. 

3.9. Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері на правах міських 

складають звіти форм №1-СЛ і №1-СЛМ та передають їх прокурорам регіонів з нагляду за 

додержанням законів у воєнній сфері.  

3.10. Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 

організовують перевірку достовірності звітних даних. Начальник відділу з питань статистики, 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань забезпечує перевірку контрольних та логічних 

рівностей показників звіту, формує зведений звіт про роботу органів досудового розслідування, 

який направляється до Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 

Генеральної прокуратури України. 

3.11. Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної 

прокуратури України організовує перевірку звітів і складає зведений звіт. Один примірник 

зведеного звіту Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної 

прокуратури України направляє у відділ статистичної інформації та аналізу управління 

статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної 

прокуратури України. 
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3.12. Прокурори обласного рівня відповідають за належну організацію контролю за 

достовірністю даних про результати роботи органів досудового розслідування. 

 

4.  Особливості складання звіту 

про роботу слідчих органів внутрішніх справ 

4.1. Звіти про роботу слідчих органів внутрішніх справ підписується начальником 

слідчого відділу (відділення) міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ та 

подається до прокуратури міста (району), яка здійснює безпосередній нагляд за додержанням 

законів органами внутрішніх справ.  

4.2. Після перевірки достовірності даних, унесених у звіт органом внутрішніх справ, 

звіт підписується прокурором, з подальшою реєстрацією його органом внутрішніх справ.  

4.3. Міські управління внутрішніх справ, до складу яких входять районні у містах 

органи внутрішніх справ, складають зведений звіт на підставі наданих підпорядкованими 

органами звітів за цими ж правилами. 

4.4. Підписані керівниками органів досудового розслідування звіти подаються до 

відповідних ГУМВС (УМВС) України, де керівники слідчих управлінь (відділів) перевіряють 

достовірність даних про роботу органів досудового розслідування, узагальнюють отримані дані і 

складають зведені звіти. 

4.5. Структурні підрозділи слідчого управління (відділу) ГУМВС, (УМВС) України 

складають звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих. Ці звіти підписуються начальниками 

слідчих підрозділів слідчих управлінь (відділів) та відповідними прокурорами, які здійснюють 

нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування. Один примірник 

підписаного звіту передається для складання зведеного звіту до слідчого управління (відділу) 

апарату ГУМВС (УМВС) України, другий – до прокуратури Автономної Республіки Крим, 

області, міст Києва і Севастополя. 

4.6. Начальники відділів управління розслідування тяжких та особливо тяжких 

злочинів, учинених відносно особи, управління розслідування злочинів, учинених 

організованими групами, у сфері службової та господарської діяльності Головного слідчого 

управління МВС України складають звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих. Ці звіти 

підписуються начальниками зазначених управлінь Головного слідчого управління та 

начальниками управлінь Генеральної прокуратури України, які здійснюють нагляд за 

додержанням законності під час досудового розслідування Головного слідчого управління МВС 

України. Один примірник звіту передається до Департаменту інформаційно-аналітичного 

забезпечення МВС України для складання зведеного звіту, другий – до Генеральної прокуратури 

України, третій примірник залишається в Головному слідчому управлінні МВС України. 

4.7. До зведених звітів про роботу слідчих підрозділів головних управлінь, управлінь 

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на 

залізницях категорично забороняється включати дані про роботу слідчих, які їм не 

підпорядковані.  

4.8. До зведеного звіту, який складається в ГУМВС (УМВС) України, включаються 

лише дані про роботу підлеглих територіальних підрозділів, центрального апарату, а також 

відділів спеціальної міліції та лінійних відділів органів внутрішніх справ у річних, морських 

портах, аеропортах, які розташовані на території області (міста) і безпосередньо підпорядковані 

територіальним управлінням внутрішніх справ області (міста).  

4.9. Усі кримінальні провадження, які розслідуються лінійними відділами органів 

внутрішніх справ у річкових і морських портах та в аеропортах, підлягають включенню до 

зведених звітів форми №1-СЛ (за перший квартал, перше півріччя, 9 місяців і весь рік) та №1-

СЛМ (місячного) територіальних управлінь внутрішніх справ у відповідних графах. 

4.10. Якщо на території однієї області є декілька лінійних відділів у річкових і морських 

портах, необхідно складати зведений звіт про роботу цих органів, дані якого включати до 

зведеного звіту по області (республіці, регіону). 

4.11.  Показники роботи слідчих органів внутрішніх справ спеціальної міліції, що 

відображаються у звітності форм №1-СЛ та №1-СЛМ, обліковуються у відповідних звітах 

територіальних ГУМВС (УМВС) України, яким вони підпорядковані. 
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4.12.  Робота з розслідування злочинів, учинених в установах виконання покарань 

Державної пенітенціарної служби України, яка проводилась органами досудового розслідування 

територіальних органів внутрішніх справ, відображається в повному обсязі у звітах форми №1-

СЛ, які складаються цими органами та включаються у зведені звіти за формою №1-СЛ областей. 

4.13.  Після перевірки достовірності даних зведеного звіту, підписаного начальниками 

слідчих управлінь (відділів) ГУМВС (УМВС) України, цей звіт підписується прокурорами 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя після візування їх відповідним 

заступником, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за даний напрямок роботи. 

4.14. В УМВС України на залізницях зведений звіт підписується начальником слідчого 

відділу, після чого звіт направляється на підпис тому прокурору області, на території якого 

знаходиться УМВС на залізницях, без погодження з прокурором тієї області, у якій вчинено 

злочин та розпочато кримінальне провадження. 

4.15.  Звіти форми №1-СЛ і №1-СЛМ з показниками роботи слідчих УМВС на залізниці 

складаються в 5 примірниках, два з них передаються відповідному прокурору, один з яких 

надсилається до Генеральної прокуратури України, третій –  передається до МВС України, 

четвертий – до відділу інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС для подальшої передачі 

електронною поштою до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, 

п’ятий –  залишається в УМВС на залізниці. 

4.16. Для одержання узагальнених даних про роботу органів внутрішніх справ на 

залізницях у цілому по Україні МВС України складає зведений звіт про роботу органів 

досудового розслідування на залізницях. Дані цього звіту включаються до зведеного звіту по 

Україні. 

4.17. У графі 2 таблиці «Результати розслідування кримінальних правопорушень» звіту 

форми №1-СЛ органів внутрішніх справ виокремлюються дані про результати розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

4.18. У рядку 2 графи 2 таблиці «Результати розслідування кримінальних правопорушень» 

обліковуються відомості про розпочаті у звітному періоді кримінальні провадження щодо 

неповнолітніх. При цьому, якщо факт вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім 

встановлено у кримінальному провадженні, яке у минулих звітних періодах уже обліковано у 

рядку 2 графи 1 таблиці, таке правопорушення підлягає обліку у рядку 2 графи 2 таблиці з 

моменту встановлення факту вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім. 

 

5. Особливості складання звіту про роботу слідчих 

Служби безпеки України 

5.1.  Керівники регіональних органів СБУ та управлінь у містах Києві і Севастополі 

складають та надають звіт про роботу органів досудового розслідування до прокуратури 

відповідного рівня, яка здійснює безпосередній нагляд за додержанням законів органом 

досудового розслідування, та Головного слідчого управління СБУ. 

5.2. Цей звіт підписується прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва і Севастополя після візування відповідним заступником.  

5.3. Після підписання один примірник надсилається до Головного слідчого управління 

СБУ, один – до Генеральної прокуратури України та один залишається в органі досудового 

розслідування СБУ. 

5.4. Начальник Головного слідчого управління складає звіт лише про роботу 

підпорядкованих слідчих. Ці звіти підписуються начальником Головного слідчого управління та 

начальником відділу Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за додержанням 

законності під час досудового розслідування органів Служби безпеки України. 

5.5. Один примірник підписаного звіту залишається в Головному слідчому управлінні 

для складання відповідальною особою зведеного звіту, інший надсилається до Генеральної 

прокуратури України. 

5.6. Головне слідче управління організовує перевірку звітів про роботу органів 

досудового розслідування управлінь СБУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 

та Севастополі, складає зведений звіт у двох примірниках. Один примірник звіту направляється 

до Генеральної прокуратури України, другий – залишається у Головному слідчому управлінні. 
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6. Особливості складання звіту про роботу слідчих органу, 

що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства 

6.1.  Керівники регіональних слідчих підрозділів органів ДПС складають та надають 

підписаний ними звіт на підпис прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів 

органами досудового розслідування цього підрозділу. 

6.2. Якщо слідчий підрозділ здійснює розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених на території кількох районів, то звіти форми №1-СЛ та №1-СЛМ подаються на підпис 

прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів відповідним слідчим підрозділом при 

провадженні досудового розслідування.  

6.3. Після перевірки достовірності даних, внесених у звіт підрозділом, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства, цей звіт підписується прокурором та 

реєструється підрозділом ДПС. Один примірник звіту направляється для складання зведеного 

звіту до слідчого підрозділу органу вищого рівня, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, два примірники звіту передаються прокурору, що здійснює нагляд, 

який направляє один з них до прокуратури вищого рівня, четвертий – залишається в слідчому 

відділі (відділенні) органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. 

6.4. Керівники слідчих підрозділів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі складають зведені звіти на підставі наданих звітів слідчими 

підрозділами нижчого рівня. 

6.5. Підписані начальниками слідчих відділів (управлінь) зведені звіти подаються для 

підпису прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя після 

візування їх відповідними заступниками. 

6.6. Начальники слідчого відділу (управління) ДПС в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві, Севастополі та Центрального офісу з обслуговування великих платників 

податків складають звіти лише про роботу підпорядкованих слідчих. Ці звіти підписуються 

начальниками відділів (управлінь) і відповідними прокурорами, які здійснюють нагляд за 

додержанням законності під час досудового розслідування. Один примірник підписаного звіту 

передається для складання зведеного звіту до слідчого відділу (управління) ДПС в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (за винятком звіту Центрального офісу з 

обслуговування великих платників податків), другий примірник – до прокуратури Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. 

6.7. Керівник слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих 

платників податків після підписання звіту прокурором надає один примірник безпосередньо до 

Головного слідчого управління ДПС України для включення його до зведеного звіту по Україні.  

6.8. Начальник управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого 

управління ДПС України складає звіт лише про роботу підпорядкованих слідчих. Ці звіти 

підписують начальник управління розслідування особливо важливих справ та начальник 

відповідного відділу Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за додержанням 

законності під час досудового розслідування особливо важливих кримінальних проваджень 

Головного слідчого управління ДПС України. 

6.9. Один примірник підписаного звіту направляється до Генеральної прокуратури 

України, другий залишається в Головному слідчому управлінні ДПС України для складання 

зведеного звіту по Україні. 

6.10. Головне слідче управління ДПС України організовує перевірку звітів про роботу 

органів досудового розслідування ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, 

Севастополі, Центрального офісу з обслуговування великих платників податків та складає 

зведений звіт по Україні. 

 

7. Строки подання звітності 

7.1. Звіти за формою №1-СЛ та №1-СЛМ подаються до органів вищого рівня таких чисел 

місяця, наступного за звітним періодом: 

 

Органи прокуратури 
Строки подання 

звітності 
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Міські, районні, міжрайонні, екологічні прокурори, прокурори з нагляду 

за додержанням законів у транспортній сфері – прокурору Автономної 

республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, Дніпровському 

екологічному прокурору 

до 2 числа за 

звітним періодом 

Прокурори районів у містах з районним поділом прокурору міста до 2 числа за 

звітним періодом 

Прокурори міст з районним поділом прокурору обласного рівня до 3 числа за 

звітним періодом 

Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах 

міських) прокурору регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній 

сфері  

до 2 числа за 

звітним періодом 

Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва і Севастополя, Дніпровської  екологічної прокуратури – 

прокурору Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 

Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору 

до 2 числа за 

звітним періодом 

Слідче управління Головного управління з нагляду за додержанням 

законів у воєнній сфері відповідному заступнику Генерального прокурора 

України 

до 3 числа за 

звітним періодом 

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, Дніпровський  екологічний прокурор – до Генеральної 

прокуратури України 

до 5 числа за 

звітним періодом 

Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері до 

Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 

Генеральної прокуратури  

до 3 числа за 

звітним періодом 

Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють 

досудове розслідування Генеральної прокуратури України до відділу 

статистичної інформації та аналізу управління статистики, організації та 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної 

прокуратури України 

до 2 числа за 

звітним періодом 

 

Головне управлінням нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 

Генеральної прокуратури до відділу статистичної інформації та аналізу 

управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань Генеральної прокуратури України 

до 5 числа за 

звітним періодом 

 

Генеральна прокуратура України до Державної служби статистики 

України (півріччя, рік) 

на 35 день за 

звітним періодом  

 

Органи внутрішніх справ 

 
Строки подання 

звітності 

Міські, районні, лінійні підрозділи органів внутрішніх справ відповідно 

міському, районному, міжрайонному прокурору та до головних управлінь, 

управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областей, міст 

Києва і Севастополя, на залізницях 

до 2 числа за 

звітним періодом 

 

Міські підрозділи органів внутрішніх справ з районним поділом 

прокурору міста та до головного управління, управління в Автономній 

Республіці Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на залізницях 

до 2 числа за 

звітним періодом 

 

Слідчі підрозділи головних управлінь, управлінь МВС України в 

Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на 

залізницях відповідно прокурору Автономної Республіки Крим, області, 

міст Києва і Севастополя  

до 3 числа за 

звітним періодом 

 

Структурні підрозділи Головного слідчого управління центрального 

апарату МВС України до Генеральної прокуратури України 

до 3 числа за 

звітним періодом 
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Головне управління, управління МВС України в Автономній Республіці 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на залізницях відповідно 

прокурору Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і 

Севастополя та до МВС України 

до 4 числа за 

звітним періодом 

 

Головне слідче управління МВС України до Генеральної прокуратури 

України 

до 7 числа за 

звітним періодом  

Генеральна прокуратура України до Державної служби статистики 

України 

на 35 день за 

звітним періодом 

(півріччя, рік) 

Органи Служби безпеки 

 
Строки подання 

звітності 

Управління Служби безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі відповідно прокурору республіки, області, 

міста та до Головного слідчого управління Служби безпеки України 

до 2 числа за 

звітним періодом 

Головне слідче управління Служби безпеки України до Генеральної 

прокуратури України 

до 2 числа за 

звітним періодом 

Служба безпеки України до Генеральної прокуратури України до 7 числа за 

звітним періодом 

Генеральна прокуратура України до Державної служби статистики 

України 

 

на 35 день за 

звітним періодом 

(півріччя, рік) 

 

Органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства 

Строки подання 

звітності 

Слідчі підрозділи органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, міського та районного рівня відповідно 

міському, районному, міжрайонному прокурору та до слідчих органу, що 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства в АР Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі  

до 2 числа за 

звітним періодом 

 

Слідчі підрозділи органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, слідче управління ЦО ВПП до прокуратури АР Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя  

до 3 числа за 

звітним періодом 

 

Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого 

управління ДПС України до Генеральної прокуратури України 

до 5 числа за 

звітним періодом 

Слідчі підрозділи органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, Слідче управління ЦО ВПП до Головного слідчого 

управління ДПС України 

до 5 числа за 

звітним періодом 

Головне слідче управління ДПС України до Генеральної прокуратури 

України 

до 7 числа за 

звітним періодом 

Генеральна прокуратура України до Державної служби статистики 

України 

на 35 день за 

звітним періодом 

(півріччя, рік) 

7.2.  Датою подання звіту вважається дата його надходження до органів вищого рівня. 

Якщо дата подання звіту припадає на вихідний або святковий день, датою подання звіту 

вважається наступний за ними перший робочий день тижня. 

7.3. Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Службою безпеки України і Державною податковою службою України зведені звіти по Україні за 

формою №1-СЛ та №1-СЛМ складаються і підписуються до 7 числа наступного за звітним 

періодом місяця.  

7.4. Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та 

Державною податковою службою України до Генеральної прокуратури України надсилаються 
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два примірники підписаного зведеного звіту за перше півріччя та рік для подальшої передачі 

одного з них до Державної служби статистики України. 

7.5. Відповідальність за своєчасне подання звітності органам вищого рівня за 

підпорядкованістю покладається особисто на прокурорів, керівників органів досудового 

розслідування МВС, СБУ і ДПС, які підписали звіти. Прокурори обласного рівня у разі 

неможливості своєчасно подати звіти надсилають їх у відділ статистичної інформації та аналізу 

управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України спеціальним зв’язком. 

7.6. Усі статистичні показники повинні проставлятися за період, у якому прийняті 

рішення у кримінальному провадженні. У разі прийняття у звітному періоді повторного рішення 

у кримінальному провадженні (після отримання кримінального провадження із суду (стаття 314 

КПК тощо), відновлення раніше зупиненого або закритого кримінального провадження) у звіті 

враховується останнє прийняте рішення шляхом внесення відповідних коректив до звіту. Як 

виняток, у розділі звіту «Робота слідчого апарату» враховуються всі прийняті рішення у 

кримінальних провадженнях наростаючим підсумком (з повторними). 

 

8. Порядок формування показників Таблиці звіту 

форми №1-СЛ «Кримінальні провадження, у яких закінчено досудове розслідування 

(без повторних)» 

8.1. У цій таблиці обліковуються кримінальні провадження за видами правопорушень, 

передбачених Кримінальним кодексом України (далі – КК України), які згідно з вимогами 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) підслідні відповідним 

органам (стаття 216 КПК України). 

8.2.  У таблиці 1 звіту органів прокуратури обліковуються кримінальні провадження про 

кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище, особами, посади яких віднесено до 1-3 категорії посад, працівниками 

правоохоронних органів та суддями. У зазначеній таблиці відображаються закінчені кримінальні 

провадження про кримінальні правопорушення, які скоєні зазначеними суб’єктами як у сфері 

службової діяльності, так і не пов’язані зі службовою діяльністю. 

8.3.  У графі 1 цієї таблиці відображаються кримінальні провадження, направлені до 

суду з обвинувальним актом у звітному періоді (без повторно направлених) з розбивкою за 

видами кримінальних правопорушень та суб’єктів, які їх учинили. 

8.4. У зазначеній таблиці обліковуються також клопотання про застосування примусових 

заходів медичного характеру, які направлені до суду, але до рядку «Всього» вони не 

включаються.  

8.5. При відображенні даних щодо кількості кримінальних проваджень про тяжкі та 

особливо тяжкі злочини необхідно керуватися частинами 4, 5 статті 12 КК України. Число таких 

проваджень не повинно перевищувати загальної кількості закінчених кримінальних проваджень, 

зазначених у рядку «Всього». 

8.6.  Підставою для обліку у звітності кримінальних проваджень про злочини, що 

вчинені організованими злочинними групами і злочинними організаціями, є посилання в 

обвинувальному акті чи постанові про закриття кримінального провадження на кваліфікуючу 

ознаку – вчинення злочину організованою групою.  

8.7.  У разі направлення до суду кримінального провадження, яке виділене з іншого 

стосовно однієї або декількох осіб про злочини, що вчинені організованими групами чи 

злочинними організаціями, таке провадження не обліковується як розслідуване з ознаками ОГ та 

ЗО з тих підстав, що раніше скероване до суду кримінальне провадження вже обліковане у 

слідчій звітності як провадження з ознаками ОГ та ЗО. 

8.8. Закінчення таких кримінальних проваджень можливе лише на підставі пункту 3 

статті 283 або пункту 5 статті 284 (щодо померлих) КПК України. Як закриті на підставі пунктів 

1, 2 статті 284 КПК України або направлені до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності такі провадження не обліковуються. 

8.9. У рядку 59 таблиці 1 відображаються провадження про правопорушення, 

розслідувані слідчими органів прокуратури в порядку, передбаченому пунктом 6 Перехідних 
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положень КПК України, а також про інші кримінальні правопорушення, які не виокремлені у 

рядках 1-58 таблиці 1. 

У рядку 60 цієї таблиці обліковується загальна кількість кримінальних проваджень, 

розслідування яких закінчено слідчими органів прокуратури». 

8.10 Кількість кримінальних проваджень, зазначених у рядках 1, 13, 25, 49, 59, має 

дорівнювати загальній кількості закінчених проваджень у рядку 60 «Всього». 

8.11. При віднесенні кримінальних проваджень про корупційні правопорушення слід 

керуватися положеннями Законів України від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ «Про засади 

запобігання і протидії корупції» та № 3207-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», а також спільної вказівки 

керівників правоохоронних органів щодо єдиного порядку обліку кримінальних справ про 

злочини з ознаками корупційних діянь від 1 липня 2011 року № 107.  

8.12. До кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені у сфері 

земельних правовідносин слід відносити провадження про кримінальні правопорушення, 

пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням землею, а саме: вилучення, викуп, 

передача, приватизація земельних ділянок, погашення заборгованості за землю, земельний 

податок, орендна плата, про реформування сільгосппідприємств на засадах приватної власності 

на землю, про оренду земельних часток (паїв). Це кримінальні провадження про будь-які 

передбачені законом України про кримінальну відповідальність кримінальні правопорушення, 

об’єктом яких є земля.  

8.13. До кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені в 

бюджетній системі, слід відносити провадження про кримінальні правопорушення, вчинені при 

складанні, розгляді, затвердженні і виконанні бюджетів Кабінетом Міністрів України, Верховною 

Радою України, урядом Автон7омної Республіки Крим, органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, а також при здійсненні ними контролю за виконанням бюджету, 

використанням на підприємствах, установах і організаціях асигнувань, виділених їм з 

відповідного бюджету. Це кримінальні правопорушення, пов’язані із порушенням законодавства 

про бюджетну систему; привласненням, розтратою або заволодінням фінансовими ресурсами 

шляхом зловживання службовим становищем, шахрайством, де предметом посягання є бюджетні 

кошти; службовою діяльністю посадових осіб державних установ, які завдали істотної шкоди 

державним, громадським інтересам або інтересам юридичних осіб при виконанні ними чи 

невиконанні своїх службових обов’язків, де предметом посягання є бюджетні кошти. 

8.14. Одне і те ж саме закінчене слідчими кримінальне провадження може 

обліковуватися в різних рядках у таблиці 1, зокрема про кримінальні правопорушення, вчинені у 

сфері земельних правовідносин, у складі ОГ та ЗО тощо.  

8.15. У таблиці І не відображаються провадження, повторно направлені до суду після 

повернення їх прокурору для продовження досудового розслідування, а також повторно закриті 

після відновлення в них провадження. Але якщо внаслідок досудового розслідування у справі 

змінено кваліфікацію злочину, то в наступних звітах вносяться зміни шляхом зменшення 

кількості направлених до суду проваджень в одному рядку і збільшення в іншому. 

8.16. Аналогічні виправлення вносяться і в тому разі, коли кримінальні провадження 

були вперше направлені з обвинувальним актом, а потім повторно направлені з клопотанням для 

застосування судом примусових заходів медичного характеру. 

8.17. Коли ж після повернення для досудового розслідування раніше направленого до 

суду провадження в порядку статті 283 КПК України воно направлено до суду з клопотанням для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності або закрите, у звітах проводяться зміни 

шляхом виключення такого кримінального провадження із числа облікованих у графі 1 і 

відображення його у відповідному рядку в графах 3, 5. 

8.18. У разі направлення до суду з обвинувальним актом раніше закритого 

кримінального провадження або направленого до суду з клопотанням для звільнення від 

кримінальної відповідальності у звіті також проводяться зміни шляхом виключення такого 

провадження із числа показаних у графах 3 або 5 та відображення його у відповідному рядку в 

графі 1 цієї ж таблиці. 

8.19. Закінчені кримінальні провадження, рішення в яких відображені у статистичній 

звітності минулих років, у випадках повторного їх закінчення протягом звітного періоду у цьому 
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розділі не відображаються, але включаються до таблиці «Робота слідчого апарату органів 

прокуратури». 

8.20. Виходячи із зазначених правил, необхідні зміни і доповнення в межах поточного 

року мають вноситися також у наступні таблиці: «Підстави закриття кримінальних проваджень 

(без повторно закритих)», «Кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені 

неповнолітніми або за їх співучастю», «Кримінальні провадження щодо неповнолітніх, які 

вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна 

відповідальність» та «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими кримінальними 

провадженнями». 

8.21. Якщо до суду направлено кримінальне провадження про кримінальні 

правопорушення, кваліфіковані за кількома статтями КК України, його відображають один раз – 

за статтею КК України, яка передбачає більш тяжке покарання.  

8.22. Підозрювані особи, дії яких кваліфіковано за кількома статтями Кримінального 

кодексу України, враховуються один раз, тобто в рядку за статтею, яка передбачає більш тяжке 

покарання, і в підсумковому рядку «Всього». Якщо у кримінальному провадженні є декілька 

підозрюваних, злочини яких кваліфіковані за різними статтями, ці особи відображаються в різних 

рядках – кожен за кваліфікацією того злочину, що він вчинив. 

8.23. Якщо кримінальне провадження було повернуто судом прокурору для проведення 

досудового розслідування, внаслідок якого змінилося число обвинувачених або кваліфікація 

вчинених ними кримінальних правопорушень, то в наступних звітах проводяться зміни шляхом 

зменшення кількості обвинувачених в одних рядках і збільшення – в інших. 

8.24. Аналогічні виправлення вносяться і в тому разі, якщо спочатку до суду 

направлявся обвинувальний акт, а за результатами повторного розслідування – клопотання про 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

8.25. У разі направлення до суду з обвинувальним актом раніше закритого 

кримінального провадження число осіб, щодо яких складено даний обвинувальний акт, 

показується як у вперше направленому до суду провадженні. 

8.26. Кримінальні провадження, направлені до суду з клопотаннями для звільнення особи 

від кримінальної відповідальності в порядку статті 49 КК України, у цій таблиці не 

враховуються.  

8.27.  У разі закриття прокурором кримінального провадження відповідно до статті 284 

КПК України ці провадження відображаються у звіті того органу, який проводив досудове 

розслідування. 

8.28. За наявності в постанові про закриття кримінального провадження кількох статей, 

провадження показується в тому рядку, де за законом передбачено більш тяжке покарання. 

 

9. Порядок формування показників Таблиці звіту 

форми №1-СЛ «Результати розслідування кримінальних правопорушень» 

9.1. Ця таблиця містить показники про роботу слідчих та прокурорів органів 

прокуратури, МВС, СБУ, ДПС щодо провадження досудового розслідування. 

9.2. У таблиці відображаються дані про результати розслідування кримінальних 

проваджень, прийняття в них відповідних процесуальних рішень, дотримання процесуальних 

строків, у тому числі щодо неповнолітніх.  

9.3. До числа закінчених включаються кримінальні провадження, надіслані до суду з 

клопотаннями для звільнення особи від кримінальної відповідальності в порядку статті 49 КК 

України. 

9.4. У таблиці показується рух кримінальних проваджень незалежно від того, що одне і те 

ж саме провадження може бути враховано двічі та більше разів у зв’язку з поверненням його 

судом прокурору для проведення досудового розслідування або відновленням у них провадження 

на підставі статей 282 і    284 КПК України. Тому дані цієї таблиці про кількість закінчених 

кримінальних проваджень, як правило, не збігаються з відповідними даними в таблиці 

«Кримінальні провадження, у яких закінчено досудове розслідування», де закінчені провадження 

відображаються без повторних. 
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9.5. Правила складання звіту, які викладені у цьому розділі Інструкції, стосуються 

також відповідних даних звіту форми №1-СЛМ «Основні показники роботи органів досудового 

розслідування».  

9.6. До закінчених у звітному періоді включаються кримінальні провадження, 

направлені прокурором до суду з обвинувальним актом у порядку статті 283 КПК України, з 

клопотанням для вирішення питання щодо звільнення осіб від кримінальної відповідальності, 

закриті органом досудового розслідування чи прокурором під час досудового розслідування 

відповідно до статті 284 КПК України, включаючи провадження, повторно закінчені після 

відновлення провадження або повернення його судом прокурору для продовження досудового 

розслідування.  

До числа закінчених кримінальних проваджень включаються також ті, за результатами 

розслідування яких прокурором направлено до суду клопотання про застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру в порядку статті 497 

КПК України. 

9.7.  До кримінальних проваджень, закінчених у строки понад встановлені законом, 

належать провадження, закінчені в строки понад 2 місяці. 

9.8. У строк досудового розслідування включається час з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні злочину до направлення провадження в суд з обвинувальним актом, 

клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру або з постановою про закриття. Якщо у 

повторно закінчених провадженнях загальний строк досудового розслідування перевищує 

встановлені кримінальним процесуальним законом відповідні строки, то такі провадження також 

повинні бути віднесені до числа закінчених у понад установлений законом строк. 

9.9. У разі відновлення кримінального провадження строк розслідування у повторно 

закінчених провадженнях обчислюється з дня повідомлення особі про підозру і до моменту 

направлення провадження до суду з обвинувальним актом, клопотанням прокурора про 

звільнення від кримінальної відповідальності, клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного характеру або з постановою про закриття. 

9.10. При об’єднанні в одне провадження кількох кримінальних проваджень строк 

слідства обчислюється за провадженням, у якому раніше було повідомлено особі про підозру. 

Якщо слідство в об’єднаних провадженнях зупинялось, строк досудового розслідування 

обчислюється за тим з них, який довше від інших перебував у провадженні з дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні злочину. 

9.11.  До загальної кількості кримінальних проваджень, які направлені у звітному періоді 

з обвинувальним актом, включаються також провадження, що повторно направлені після 

повернення їх судом прокурору для продовження досудового розслідування.  

9.12. До числа кримінальних проваджень, направлених до суду з клопотаннями про 

застосування примусових заходів медичного характеру, належать провадження, направлені до 

суду в порядку, передбаченому     частиною 2 статті 292 КПК України. 

9.13.  У рядку «направлено кримінальних проваджень за підслідністю» обліковуються 

провадження, направлені за підслідністю відповідно до статті 218 КПК України.  

9.14. У рядку «об’єднано кримінальних проваджень» відображаються лише ті 

провадження, що об’єднані з іншими, а не загальна кількість об’єднаних проваджень (стаття 217 

КПК України). 

До числа об’єднаних відносяться ті кримінальні провадження, процесуальні рішення про 

об’єднання яких прийнято за результатами проведення слідчих дій. У разі об’єднання в одне 

кількох проваджень без проведення слідчих дій такі провадження відображаються у рядку 2 

таблиці звіту форми № 1-СЛ «Результати розслідування кримінальних правопорушень» як одне 

провадження. 

9.15. До загальної кількості зупинених кримінальних проваджень належать 

провадження, зупинені на підставі пунктів 1-3 статті 280 КПК України, а саме: коли 

підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному 

провадженні, за умови підтвердження його відповідним медичним висновком, коли 

підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 
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відповідальності і його місцезнаходження невідоме, коли наявна необхідність виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.  

9.16. При відображенні показників щодо кількості незакінчених проваджень на кінець 

звітного періоду, за якими особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення зі строком розслідування понад       2 місяці, необхідно дотримуватись правил 

обчислення строків розслідування проваджень, викладених у пункті 9.7 Інструкції. 

9.17. Розподіл заарештованих осіб за строками тримання під вартою у незакінчених 

кримінальних провадженнях проводиться відповідно до            статті 183 КПК України. 

9.18. У рядку «число слідчих» відображається кількість фактично працюючих слідчих в 

органах прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України чи в органах, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства. Ці дані повинні відповідати відомостям 

про реєстраторів, відображених у довіднику Єдиного реєстру досудових розслідувань кожного 

органу досудового розслідування. Даний рядок заповнюється тільки в річному зведеному звіті по 

області (республіці, регіону, містах Київ і Севастополь) і в цілому по Україні. У звітах по району 

(місту) цей рядок не заповнюється. 

 9.19. З метою більш повного і правильного підрахунку кількісних показників роботи 

слідчих із розслідування кримінальних проваджень пропонується дотримуватись наступних 

положень: 

- визначення кількісних показників продуктивності праці слідчих із розслідування 

кримінальних проваджень слід проводити за числом закінчених провадженням (у яке входять 

направлені до суду з обвинувальним актом, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності або з клопотанням про застосування примусових заходів медичного та 

виховного характеру, а також закриті провадженням) і зупинених кримінальних проваджень. 

- сума цих кримінальних проваджень повинна розглядатися як показник загальної 

кількості розслідуваних слідчими кримінальних проваджень. 

- для визначення середніх показників цієї роботи слід брати фактичне число 

працюючих слідчих (а не штатну чисельність). Начальники слідчих підрозділів і їх заступники, а 

також слідчі організаційно-методичних підрозділів, які безпосередньо не розслідують 

кримінальні провадження і належать до управлінського апарату, до цієї кількості не 

включаються. 

-  середньомісячне число розслідуваних проваджень, які припадають на одного 

слідчого, необхідно рахувати шляхом ділення загального числа розслідуваних проваджень на 

число фактично працюючих слідчих, а потім ділення цього результату на одинадцять місяців. 

9.20. Цей показник може визначатися один раз на рік за річними даними і тільки в 

масштабі області (республіки, регіону), у районах – слід рахувати фактичне число розслідуваних 

проваджень кожним слідчим. 

 

10. Порядок формування показників Таблиці звіту 

форми №1-СЛ «Строки розслідування закінчених кримінальних проваджень (без 

повторно закінчених)» 

10.1. За строками розслідування розподіляються закінчені провадження, які відображені 

в таблиці «Кримінальні провадження, у яких закінчено досудове розслідування (без повторних)». 

Перебіг строку розслідування в таких справах, згідно зі статтею 219 КПК, починається з дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. 

10.2. У рядку 1 відображаються всі кримінальні провадження, які закінчені органами 

досудового розслідування (статті 283 КПК України).  

10.3. У рядку 2 – кримінальні провадження, які були закінчені у строк понад 2 місяці з 

дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. 

10.4. Із загальної кількості закінчених кримінальних проваджень у строк понад 2 місяці з 

дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (з рядка 2), виокремлюються 

провадження, що закінчені в строки: до 3 місяців (рядок 3); від 3 до 6 місяців (рядок 4); понад 6 

місяців до 1 року (рядок 5). 

10.5. Показники рядків 2-5 дають можливість аналізувати оперативність розслідування 

кримінальних проваджень, у яких повідомлено особу про підозру у вчиненні злочину. 
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11. Порядок формування показників Таблиці звіту 

форми №1-СЛ «Підстави закриття кримінальних проваджень  

(без повторно закритих)» 

11.1. У цій таблиці відображаються закриті кримінальні провадження з розподілом їх за 

процесуальними підставами закриття згідно зі статтею 284 КПК України, у тому числі щодо 

неповнолітніх. До загальної кількості закритих у звітному періоді проваджень з усіх підстав 

включаються й ті провадження, які перебували у провадженні слідчих органів внутрішніх справ, 

Служби безпеки України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, та були закриті прокурорами. 

11.2. Показники щодо кількості проваджень, направлених до суду для звільнення осіб від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, не включаються до 

загальної кількості проваджень, направлених до суду для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, які відображаються в таблиці 1 «Кримінальні провадження, у яких закінчено 

досудове розслідування» та таблиці 3 «Строки розслідування закінчених проваджень».  

11.3. Якщо у кримінальних провадженнях досудове розслідування зупинено на підставі 

статті 280 КПК України в минулих роках, а закриті вони у зв’язку із закінченням строків давності 

у поточному році, то в таблиці «Зупинені провадження (без повторних)» необхідно зменшити 

залишок на кількість таких проваджень. Інші показники не змінюються. 

 

12. Порядок формування показників таблиці звіту 

форми №1-СЛ «Затримання осіб як підозрюваних, обрання запобіжного заходу» 

12.1. У рядку 1 обліковуються всі факти, у тому числі повторного затримання осіб, на 

підставі статей 207, 208 КПК України. Із цих даних виокремлюються відомості щодо 

неповнолітніх осіб. 

12.2.  У рядку 2 показується кількість звільнених осіб. Їх число відображається у 

відповідній графі того органу, який прийняв рішення про затримання. Якщо затримання 

проведено органами внутрішніх справ за їх рішеннями, то ця затримана особа показується 

незалежно від того, що в момент звільнення за непідтвердженням підозри його кримінальне 

провадження перебувало у слідчого прокуратури. 

12.3. До загальної кількості осіб, яких звільнено безпосередньо уповноваженою 

службовою особою, належать особи, звільнені у зв’язку з: 

-  непідтвердженням підозри у вчиненні злочину; 

-  недоцільністю застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою; 

-  закінченням установленого законом строку затримання. 

12.4. У рядку 6 відображається число звільнених осіб через відмову суду в обранні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

У рядках 7-10 виокремлюються відомості про звільнення осіб через відмову суду в 

обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв’язку з обранням більш м’яких 

запобіжних заходів, а саме: домашній арешт, застава, особисте зобов’язання, особиста порука. 

У випадку звільнення особи з-під варти у зв’язку із внесенням застави в порядку, 

передбаченому частиною 3 статті 183 КПК України, така особа як звільнена обліковується лише 

у рядку 2, а в рядках 6, 8 не обліковується. 

 

13. Порядок формування показників Таблиці звіту 

форми №1-СЛ «Кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, 

вчинені неповнолітніми або за їх співучастю» 

13.1. Показники цієї таблиці виділяються з показників розділу «Кримінальні 

провадження, у яких закінчено досудове розслідування». 

13.2. У цій таблиці обліковуються закінчені кримінальні провадження як про 

кримінальні правопорушення, вчинені тільки неповнолітніми, так і про злочини, у яких 

неповнолітні є співучасниками. При цьому відображаються провадження про злочини 

неповнолітніх або за їх співучастю (без повторних), які закінчені лише слідчими органів 

внутрішніх справ. Кримінальні провадження цієї категорії, закінчені слідчими прокуратури, у цій 

таблиці не зазначаються. 
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13.3. У графі 1 показується кількість кримінальних проваджень про кримінальні 

правопорушення неповнолітніх, направлених до суду з обвинувальним актом (без повторно 

направлених). У графі 2 – загальна кількість осіб у цих кримінальних провадженнях, а в графі 3 – 

у тому числі тільки неповнолітніх. 

13.4. У графах 4, 5 зазначається кількість направлених клопотань до суду для вирішення 

питання про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. При цьому у графі 4 

зазначається кількість клопотань, направлених до суду для вирішення питання про звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру, а у графі 5 – число клопотань, направлених до суду для вирішення питання про 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності з передачею на поруки колективу 

підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням, прийнятим на загальних зборах. 

13.5. У графі 6 відображається число неповнолітніх, які підлягають звільненню від 

кримінальної відповідальності у провадженнях, що направлені до суду для вирішення питання 

про звільнення їх від кримінальної відповідальності за вказаними підставами (із граф 4 і 5). 

13.6.  Якщо провадження направлено до суду тільки на дорослих осіб, а стосовно 

неповнолітніх співучасників злочину направлено до суду для вирішення питання щодо їх 

звільнення від кримінальної відповідальності, то провадження й дорослі особи показуються у 

відповідних рядках у графах 1 і 2, а неповнолітні – у графі 6. 

13.7. Дані в рядках 1-11 цього розділу коригуються згідно з правилами, викладеними у 

розділі VIII Інструкції. 

13.8. У рядку 12 показуються провадження за іншими видами злочинів, не вказаними в 

рядках 1-11. 

 13.9. У рядку 14 відображається число дорослих осіб, притягнутих у звітному періоді до 

відповідальності за статтею 304 КК України. Особи, які притягнуті до відповідальності за цією 

статтею за сукупністю з іншими злочинами, також враховуються в рядку 14. 

13.10. У рядку 15 у графі 1 показується кількість проваджень про неповнолітніх 

неосудних, направлених до суду з клопотаннями про застосування примусових заходів 

медичного характеру, а в графі 2 – кількість неосудних неповнолітніх. 

13.11. У рядку 13 показники цього розділу є підсумковими. Тому в кожній графі сума 

чисел у рядках 1 - 12 повинна дорівнювати числу в рядку 13. 

 

14. Порядок формування показників Таблиці звіту форми №1-СЛ  

«Кримінальні провадження стосовно неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні 

діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність  

(статті 292, 499 КПК)» 

14.1. Провадження про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли 

віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, і вирішені в порядку, передбаченому 

статтями 292 та 499 КПК України, відображаються в таблицях А і Б. В інших таблицях звіту 

форми № 1-СЛ і звіту форми № 1-СЛМ кримінальні провадження, вирішені в зазначеному 

порядку, не відображаються. 

14.2. У таблиці А обліковується кількість закритих кримінальних проваджень у 

зазначеному порядку та направлених клопотань до суду для застосування до неповнолітніх 

заходів виховного характеру (графа 1) та кількість осіб, щодо яких кримінальні провадження 

закриті і направлені до суду для застосування примусових заходів виховного характеру (графа 2). 

14.3. У таблиці А кримінальні провадження розподіляються за видами злочинів. У 

кожній графі сума чисел у рядках 1-12 дорівнює числу у рядку 13. 

14.4. У таблиці Б відображаються результати розслідування і рух кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з 

якого можлива кримінальна відповідальність. У таблиці Б передбачено облік повторно закритих 

проваджень, наприклад, після повернення прокурору провадження судом (ст. 314 КПК).  

14.5. У графі 1 сума чисел у рядках 1, 2 має дорівнювати сумі чисел у рядках 3, 5, 6, 7. 

14.6. Між таблицями А і Б є взаємозв’язок. Тому в таблиці Б у рядку 3 число у графі 1 

дорівнює або більше числа в рядку 13 графи 1 таблиці А. 

14.7. У рядку 1 таблиці Б за перший квартал, перше півріччя, 9 місяців і в цілому за рік 

обліковується залишок кримінальних проваджень на початок звітного періоду, тобто на 1 січня 
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року, який настав. Ці дані повинні збігатися з даними в рядку 7 звіту за попередній рік і протягом 

звітного року не змінюватися. 

 

15. Порядок формування показників Таблиці звіту форми №1-СЛ  

«Дані про виправданих осіб та осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито за 

реабілітуючих підстав (без повторних)» 

15.1. У рядках 1-13 відображаються дані, які свідчать про обґрунтованість притягнення 

громадян до кримінальної відповідальності та додержання законів, спрямованих на забезпечення 

прав і законних інтересів громадян на стадії досудового розслідування. 

15.2. У рядку 1 відображається число підозрюваних осіб, стосовно яких провадження 

закрито прокурором на підставі пунктів 1-3 статті 284 КПК України.  

15.3. Облік осіб проводиться незалежно від прийняття кінцевого рішення у 

кримінальному провадженні. 

15.4. У рядку 1 відображаються зазначені вище особи по органах, які повідомили їм 

про підозру у вчиненні правопорушення або ініціювали обрання запобіжного заходу.  

15.5. За правилами, зазначеними у пункті 15.4 Інструкції, відображаються також 

показники звіту форми №1-СЛМ «Основні показники роботи органів досудового розслідування». 

15.6. У рядку 2 зазначається число осіб з даних рядка 1, які трималися під вартою за 

ухвалою слідчого судді, суду, а провадження щодо них прокурором закриті за відсутністю події 

або складу кримінального правопорушення, а також за невстановленням достатніх доказів для 

доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати, а в рядку 3 – особи, які 

перебували під домашнім арештом. 

15.7. У рядку 4 відображаються відомості про осіб, які притягувалися до кримінальної 

відповідальності або яким обирався запобіжний захід до 20.11.2012, а в подальшому 

провадження щодо них закрито за реабілітуючими підставами. 

15.8. У рядку 5 зазначається число осіб з даних рядка 4, які трималися під вартою за 

ухвалою суду, а провадження щодо них закрито за реабілітуючими підставами. 

15.9. У рядку 6 обліковується число виправданих осіб, щодо яких у звітному періоді 

набрали законної сили судові рішення. 

15.10. Число виправданих осіб необхідно відображати у звіті незалежно від внесеної 

касаційної скарги та результату її розгляду. У разі скасування судом касаційної інстанції 

виправдувального вироку в облік кількості виправданих осіб вносяться коригування. 

15.11. У рядку 6 відображається число виправданих осіб відповідно до органів, які 

закінчили і направили до суду ці кримінальні провадження. 

15.12. У випадку постановлення виправдувального вироку, що набрав законної сили, не 

за місцем закінчення досудового розслідування керівник прокуратури, яким забезпечувалася 

участь у судовому провадженні, протягом п’яти днів у письмовій формі повідомляє про прийняте 

рішення орган, який здійснював досудове розслідування.  

15.13. У рядку 7 зазначається число осіб з даних рядка 6, які трималися під вартою за 

ухвалами слідчого судді, суду, а в рядку 8 – особи, які перебували під домашнім арештом. 

15.14. У рядку 9 зазначається кількість виправданих і осіб, щодо яких кримінальні 

справи закриті судом за відсутністю події або складу злочину і за недоведеністю обвинувачення 

(за кримінальними справами, розглянутими відповідно до п. 11 Перехідних положень КПК 

України). 

15.15. У рядку 10 вказується число осіб із зазначених у рядку 9, які трималися під 

вартою. 

15.16. У рядку 11 обліковується число осіб, стосовно яких провадження закриті судом у 

зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення. 

15.17. У рядку 12 вказується число осіб з даних рядка 11, які трималися під вартою за 

ухвалами слідчого судді, суду, а в рядку 13 – особи, які перебували під домашнім арештом. 

15.18. Відповідні дані звіту форми №1-СЛМ «Основні показники роботи органів 

досудового розслідування» відображаються за правилами, які викладені в пункті 15.17 Інструкції. 

15.19. У рядку 14 відображається інформація про число осіб, стосовно яких набрав 

чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за вчинене діяння (пункт 4 статті 

284 КПК). 
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15.20. У рядку 15 виділяються дані з рядка 14 про осіб, які трималися під вартою за 

постановами слідчого судді, суду. 

15.21. У рядку 16 відображається число осіб, щодо яких провадження закриті судом у 

зв’язку зі зміною законодавства (декриміналізацією) за        (пункт 1 частина 2 статті 284 КПК 

України). 

15.22. У рядку 17 вказується число осіб відповідно з рядка 12, які трималися під вартою 

за ухвалами слідчого судді, суду. 

15.23. Показники в рядках 14-17 відображаються самостійно, вони не включаються до 

даних рядків 1-3, 6-8 таблиці. 

15.24. У звіті форми №1-СЛ органів внутрішніх справ виокремлюються відомості про 

кількість незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності та виправданих 

неповнолітніх, які трималися під вартою». 

 

16. Порядок формування Таблиці звіту форми 

№1-СЛ «Зупинені кримінальні провадження (без повторних)» 

16.1. У цій таблиці обліковується залишок зупинених кримінальних проваджень, у тому 

числі минулих років, за підставами, передбаченими     статтею 280 КПК України.  

16.2. У рядках 3, 5, 7, відображаються загальні залишки проваджень на кінець звітного 

періоду, у яких зупинено досудове розслідування за підставами, передбаченими статтею 280 КПК 

України. Із загального залишку зупинених кримінальних проваджень на кінець звітного періоду 

(рядок 1) виділяються в рядках 2, 4, 6 показники про залишки вперше зупинених проваджень у 

поточному році, тобто починаючи з 1 січня.  

17. Порядок формування Таблиці звіту форми 

№1-СЛ «Повернення судом кримінальних проваджень прокурору та результати їх 

розслідування» 

17.1. Дані щодо повернення судом кримінальних проваджень прокурору з 

обвинувальним актом, з клопотанням про застосування заходів медичного або виховного 

характеру на підставі частини 3 статті 314 КПК України, направлених судом на підставі частини 

4 статті 288, частини 2 статті 407 КПК України з клопотанням про звільнення осіб від 

кримінальної відповідальності, а також подальший їх рух відображаються у звіті форми №1-СЛ: 

органів прокуратури, СБУ та ДПС – у таблиці 8, МВС – у таблиці 10. 

17.2. У рядку 1 зазначених таблиць обліковуються кримінальні провадження, які 

надійшли прокурорам повернуті судами з обвинувальним актом, з клопотанням про застосування 

заходів медичного або виховного характеру на підставі частини 3 статті 314 КПК України, 

направлених судом на підставі частини 4 статті 288, частини 2 статті 407 КПК України з 

клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності), окремо за кожною із 

зазначених підстав. Облік цих проваджень ведеться з моменту надходження кримінального 

провадження до органу, що проводив досудове розслідування. 

17.3. У рядку 2 цієї таблиці відображаються кримінальні провадження з числа 

повернутих судами, які до розслідування не приймалися, а після їх дооформлення або усунення 

недоліків знову направлені до суду. 

17.4. У рядку 3 підлягають обліку кримінальні провадження, які після надходження із 

суду за вказаних вище підстав прийняті слідчими до свого розслідування.  

17.5. У рядках 4-11 зазначаються результати досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях цієї категорії. У разі закриття кримінального провадження стосовно особи за 

відсутністю події чи складу злочину, ця особа повинна відображатись у звіті форми №1-СЛ у 

рядку 1 таблиці 5 «Дані про осіб, стосовно яких провадження закрито (без повторних) за 

реабілітуючих підстав» та у звіті форми №1-СЛМ. 

17.6. Дані щодо прийняття слідчими до свого розслідування та руху кримінальних 

проваджень, повернутих судами прокурору з обвинувальним актом, з клопотанням про 

застосування заходів медичного або виховного характеру на підставі частини 3 статті 314 КПК 

України, направлених судом на підставі частини 4 статті 288, частини 2 статті 407 КПК України з 

клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, також обліковуються у звіті 

форми №1-СЛ у загальній кількості справ таблиці 2 «Робота слідчого апарату» та звіті форми 

№1-СЛМ. 
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17.7. Випадки повернення кримінальних проваджень прокурорам для проведення 

досудового розслідування та їх результати відображаються також у відповідних таблицях звіту 

органів, які проводили досудове слідство у кримінальних провадженнях. 

 

18. Порядок формування Таблиці звіту 

форми №1-СЛ «Забезпечення відшкодування збитків за закінченими 

кримінальними провадженнями» 

18.1. У таблиці відображаються дані про встановлені збитки та стан їх відшкодування в 

закінчених кримінальних провадженнях слідчими органів прокуратури, МВС, СБУ та ДПС, у 

тому числі окремі дані щодо збитків, заподіяних інтересам держави (бюджетам усіх рівнів, 

державним підприємствам, установам, організаціям, господарським товариствам з державною 

часткою у статутному фонді тощо), та щодо збитків, заподіяних злочинами у сфері земельних 

правовідносин. Показники в рядку 2, 3 цієї таблиці формуються з рядка 1. 

18.2. До таблиці вносяться відомості про встановлені та відшкодовані збитки лише у тих 

кримінальних провадженнях, які відображені у таблиці «Кримінальні провадження, у яких 

закінчено досудове розслідування (без повторних).  

18.3. Встановлені під час досудового слідства збитки, їх відшкодування, сума коштів і 

майна (у грошовому обчисленні), на які слідчим накладено арешт, повинні відображатися у 

тисячах гривень, а якщо такі факти мали місце в іноземній валюті (долари США, російські рублі 

тощо), суми коштів перераховуються у гривні за офіційним курсом Національного банку України 

на час вчинення злочину і обліковуються в тисячах гривень. 

18.4. Суми збитків, встановлені під час досудового розслідування в закінчених 

кримінальних провадженнях (крім замахів), незалежно від кваліфікації правопорушень повинні 

відображатися відповідно до сум збитків за обвинувальними актами про кримінальні 

правопорушення (крім замахів), а також сум збитків, зазначених у клопотаннях про направлення 

проваджень до суду для вирішення питання щодо звільнення особи від кримінальної 

відповідальності та постановах про закриття справи на підставі пункту 5 статті 284 КПК України 

щодо померлого незалежно від кваліфікації злочину. 

18.5. Під словом «збитки» слід розуміти пряму дійсну шкоду, яка фактично спричинена. 

До заподіяних збитків слід відносити не тільки витрати, яких особа зазнала у зв’язку зі 

знищенням або пошкодженням майна, та витрати, які особа понесла або мусить понести для 

відновлення свого порушеного права (реальні збитки), а й доходи, які особа могла б реально 

одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода). Наприклад, 

посягання на трудові права особи (безпідставна невиплата заробітної плати тощо). 

18.6.  При цьому слід врахувати, що дані про суми збитків мають значення лише для 

оцінки діяльності слідчого апарату щодо виявлення збитків при розслідуванні кримінальних 

правопорушень і їх відшкодування. Ці дані не повинні розглядатися як розмір остаточно 

встановлених збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями, оскільки такими збитками 

визнаються тільки збитки, встановлені вироком суду. Для одержання інформації про остаточно 

встановлені збитки необхідно використовувати тільки дані судової статистики.  

18.7. Дані про відшкодування збитків обліковуються у графі 2 таблиці «Забезпечення 

відшкодування збитків за закінченими кримінальними провадженнями» звіту форми № 1-СЛ, що 

формуються за надісланими до суду кримінальними провадженнями з обвинувальним актом у 

закінчених кримінальних правопорушеннях (крім замахів), з клопотанням до суду для вирішення 

питання щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності та постановою про закриття 

провадження щодо померлого, у яких наявні документи, що підтверджують погашення збитків як 

до моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, так і під 

час провадження досудового розслідування (у закінчених злочинах, крім замахів). 

18.8. При формуванні показника розміру відшкодованих збитків слід враховувати наявні 

у справі докази – заяви, розписки потерпілих, первинні фінансові документи (платіжні 

доручення, прибуткові касові ордери, чеки тощо), інші докази, які підтверджують фактичне 

отримання потерпілим, цивільним позивачем (їх представниками) коштів (майна) як погашення 

спричинених збитків. Під словами «інші докази» слід розуміти докази, які підтверджують 

фактичну сплату сум заподіяних збитків. 
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18.9. Також враховується вартість вилученого в ході досудового розслідування майна 

(коштів), що було предметом злочинного посягання, придбане за кошти, отримані злочинним 

шляхом, а також передане потерпілому (цивільному позивачу або його представнику) на 

відповідальне збереження. Інше вилучене майно (кошти), яке було арештоване, при формуванні 

цього показника не враховується. Крім цього до відшкодованих збитків належать також суми 

повернутої заробітної плати в закінчених кримінальних провадженнях. 

18.10. До відшкодованих збитків зараховуються також суми вартості земельних ділянок, 

щодо яких факт припинення права власності або користування підтверджується відповідним 

документом уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Повернення 

земель за рішенням суду, ініційованого прокурором або іншими особами в порядку цивільного, 

господарського або адміністративного судочинства, до відшкодованих збитків не включається. 

18.11. Відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з 

ухиленням від сплати податків, визначається відповідно до глави 9 Податкового кодексу України. 

18.12. Відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями, 

пов’язаними з ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». 

18.13. До вартості майна, на яке органами досудового розслідування накладено арешт з 

метою забезпечення відшкодування збитків та можливої конфіскації майна за закінченими 

провадженнями, включаються вилучені гроші і цінності, у тому числі й суми арешту на грошові 

вклади в банках. 

18.14. Слідчий (прокурор) за наявності достатніх даних про заподіяну злочином 

матеріальну шкоду або витрачені кошти особою чи закладом охорони здоров’я на стаціонарне 

лікування зобов’язаний вжити заходів для забезпечення цивільного позову, а також можливої 

конфіскації майна у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, за вчинення 

яких може бути застосована міра покарання у вигляді конфіскації майна, у зв’язку з чим загальна 

сума коштів та майна, на яке накладено арешт, у сукупності із сумою відшкодованих коштів 

може перевищувати суму заподіяних збитків, установлену в кримінальному провадженні. 

18.15. У графі 5 відображається сума, на яку в кримінальних провадженнях пред’явлені 

позови цивільними позивачами, їх представниками або прокурорами в порядку кримінального 

судочинства під час розслідування кримінального провадження із зазначенням у додатку до 

обвинувального акта суми позовних вимог.  

18.16. Суми, на які пред’явлено позови про відшкодування моральної шкоди, у цій 

таблиці не відображаються. У графі 5 обліковуються позови виключно майнового характеру, які 

оцінені в грошовому обчисленні. 

18.17. У разі залишення судом позову без розгляду або відмови в його розгляді у зв’язку 

із закриттям провадження на підставі акта амністії або з інших передбачених законом підстав та в 

подальшому пред’явлення цих позовів у порядку цивільного судочинства суми позовних вимог у 

звіті форми №1-СЛ підлягають коригуванню шляхом виключення в одному звітному періоді. 

 

19. Порядок формування таблиці звіту форми №1-СЛ «Повернення справ судом для 

проведення додаткового розслідування відповідно до пункту 12  

Перехідних положень КПК України» 
19.1. Дані щодо повернення на додаткове розслідування кримінальних справ, 

скерованих до суду до 20.11.12, а також закінчених розслідуванням відповідно до пункту 11 

Перехідних положень КПК України, та про їх подальший рух відображаються у звіті форми №1-

СЛ: органів прокуратури, СБУ, ДПС – у таблиці 10, МВС – у таблиці 12. 

19.2. У рядку 1 зазначених таблиць обліковуються відомості про повернуті для 

проведення додаткового розслідування кримінальні справи в порядку п. 11 Перехідних положень 

КПК України. Такі кримінальні справи підлягають обліку з моменту набрання законної сили 

рішенням суду про повернення справи для проведення додаткового розслідування. 

19.3.  У рядку 2 з рядка 1 відображаються кримінальні провадження, які за 

результатами розслідування направлено до суду з обвинувальним актом. 
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19.4. У рядках 3 та 4 виокремлюються обвинувальні акти, які направлено до суду з 

угодами, відповідно про примирення або визнання винуватості (з числа зазначених у рядку 2). 

19.5. У рядку 5 відображаються кримінальні провадження, які за результатами 

розслідування закрито (з рядка 1). 

19.6. У рядку 6 підлягають обліку кримінальні провадження з числа зазначених у рядку 

5, які закрито на підставі пунктів 1-3 статті 284 КПК України. 

19.7. У рядку 7 зазначаються дані про кількість клопотань, направлених до суду про 

звільнення осіб від кримінальної відповідальності. 

19.8. У рядку 8 вказується кількість повернутих на додаткове розслідування 

кримінальних справ (проваджень), які за результатами розслідування направлено за підслідністю 

до інших правоохоронних органів». 

 

 

Управління статистики, організації та 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального прокурора України 

від 28 листопада  2012 року № 124 

(із змінами та доповненнями, внесеними згідно з 

наказами від 11 лютого 2014 року № 17) 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я   

 

зі складання  звітності про 

 протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.  Звітність за формою № 1-ЛВ «Звіт про протидію легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом» (далі № 1-ЛВ) передбачає відображення статистичних даних про 

результати досудового розслідування слідчими органів прокуратури у кримінальних 

провадженнях, розпочатих за ст.ст. 209, 209-1 та 306 КК України. 

1.2.  Даний звіт є поштово-квартальним і складається наростаючим підсумком. 

1.3.  Запровадження нової форми звітності про протидію легалізації  доходів, одержаних 

злочинним шляхом,  зумовлене змінами, що відбулися у кримінальному процесуальному 

законодавстві, та необхідністю визначення єдиного підходу до збору та формування даних про 

кримінальні правопорушення цієї категорії (ст.ст. 209, 209-1 Кримінального кодексу України).  

1.4.  Звітність за формою № 1-ЛВ складається із 4 таблиць, які передбачають облік 

відомостей про: 

1) протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у 

кримінальних правопорушеннях, у яких досудове розслідування проводилося слідчими органів 

прокуратури; 

2) закінчення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, у яких досудове 

розслідування проводилося слідчими органів прокуратури за злочинами, передбаченими 

статтями 209, 209-1, 306 КК України (без повторних); 
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3) кримінальні правопорушення, які передували (предикатні кримінальні 

правопорушення) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК 

України), у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування проводилося слідчими 

органів прокуратури; 

4) осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у складі організованих груп та 

злочинних організацій, які причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом.   

    

2. ПОРЯДОК  СКЛАДАННЯ І СТРОКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ 

 

2.1.  Звітність форми № 1-ЛВ складається на бланках встановленого зразка. Органам 

прокуратури на місцях забороняється змінювати передбачений цією Інструкцією порядок обліку і 

формування показників звітності за формою № 1-ЛВ. 

2.2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

Дніпровський екологічний прокурор, прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній 

сфері (на правах міських, обласних) формують звітність за формою   №1-ЛВ  щоквартально 

наростаючим підсумком та подають її прокурору вищого рівня у такі строки: 

Органи прокуратури 

Строки 

подання 

звітності 

Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва і Севастополя та Дніпровської екологічної прокуратури – 

прокурору Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і 

Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору 

до 2 числа за 

звітним 

періодом 

Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах 

міських) – прокурору регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній 

сфері 

до 2 числа за 

звітним 

періодом 

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури – до Генеральної 

прокуратури України 

до 3 числа за 

звітним 

періодом 

Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – до 

Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 

Генеральної прокуратури України 

до 3 числа за 

звітним 

періодом 

Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють 

досудове розслідування, – до відділу статистичної інформації та аналізу 

управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань Генеральної прокуратури України 

до 2 числа за 

звітним 

періодом 

 

Слідче управління Головного управління нагляду за додержанням законів 

у воєнній сфері – відповідному заступнику Генерального прокурора 

України 

до 2 числа за 

звітним 

періодом 

Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 

Генеральної прокуратури України – до відділу статистичної інформації та 

аналізу управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань Генеральної прокуратури України 

до 4 числа за 

звітним 

періодом 

 

Генеральна прокуратура України – до Державної служби статистики 

України (півріччя, рік) 

на 35 день за 

звітним 

періодом 

(квартал) 

 

2.3. У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

Дніпровській екологічній прокуратурі звітність за формою № 1-ЛВ складають керівники слідчих 

управлінь (відділів),  які підписують звіт по самостійному структурному підрозділу та надають 

його до відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань в електронному та 

письмовому вигляді. 
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2.4. Начальники слідчих управлінь (відділів) організовують до підписання звіту по 

самостійному структурному підрозділу перевірку достовірності відображених у звітності 

показників, попередньо звіривши їх з даними, внесеними до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

2.5. Відділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань звіт, отриманий 

каналами електронного зв’язку, порівнює з паперовим звітом, наданим слідчим підрозділом 

апарату прокуратури обласного рівня, а також з відомостями, внесеними до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

2.6. Начальник відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

організовує перевірку дотримання всіх контрольних та логічних рівностей. 

2.7. Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, по регіону 

підписують особисто прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, Дніпровський екологічний прокурор, керівники слідчих підрозділів після візування 

його відповідними заступниками прокурора області (регіону), на яких покладено обов’язки 

організації досудового розслідування слідчих прокуратури та наглядової діяльності у цих 

кримінальних провадженнях. 

2.8. Керівники прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах 

міських) складають звіт форми № 1-ЛВ та передають його у встановлені Інструкцією строки як 

каналами електронного зв’язку, так і в письмовому вигляді до прокуратур регіонів з нагляду за 

додержанням законів у воєнній сфері. 

2.9. Прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) 

перед поданням звіту до прокуратури вищого рівня зобов’язані перевірити достовірність 

відображених показників, попередньо звіривши їх з даними, внесеними до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, а за необхідності – з наглядовими провадженнями та матеріалами 

кримінальних проваджень. 

2.10.  Прокурори регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах 

міських) перед поданням звіту до прокуратури вищого рівня зобов’язані перевірити достовірність 

відображених показників,  попередньо звіривши їх з даними, внесеними до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, а за необхідності – з наглядовими провадженнями та матеріалами 

кримінальних проваджень.  

2.11. Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної 

прокуратури України організовує перевірку звітів і складає зведений звіт. Один примірник 

зведеного звіту Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної 

прокуратури України направляє у відділ статистичної інформації та аналізу управління 

статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної 

прокуратури України.  

2.12. Прокурори обласного рівня відповідають за належну організацію контролю за 

достовірністю даних про результати роботи органів досудового розслідування щодо протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

2.13. Форма № 1-ЛВ подається до Генеральної прокуратури України без супровідного 

листа, за винятком випадків, коли у супровідному листі необхідно дати необхідні пояснення.   

2.14. Коригування статистичних показників проводиться в процесі формування зведеного 

звіту по Україні (тобто не пізніше 5 числа). Підставою для коригування показників у надісланому 

до Генеральної прокуратури звіту є відповідний лист з поясненням причин коригування, який 

підписується прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

спеціалізованими прокурорами (на правах обласних). Зазначений лист надсилається поштою, а в 

разі необхідності термінового повідомлення – телеграмою або факсом з наступним направленням 

письмового підтвердження. Такі самі повідомлення необхідно направити і до відповідних 

центральних органів за підвідомчістю. 

2.15. Відділ статистичної інформації та аналізу управління статистики, організації та 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної  прокуратури України на підставі 

звітів прокурорів Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя, 

спеціалізованих прокурорів (на правах обласних)  складає зведений звіт за формою № 1-ЛВ про 

протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, загалом по Україні, включаючи до 

нього показники звіту слідчих підрозділів Генеральної прокуратури України. 
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2.16. Зведений звіт по Україні за формою №1-ЛВ складається і підписується Генеральною 

прокуратурою України до 5 числа наступного за звітним періодом місяця. Після підписання 

зведеного звіту в Генеральній прокуратурі України звіти не коригуються. 

2.17. Генеральна прокуратура України за підсумками кожного кварталу надсилає до 

Державного комітету статистики України копію зведеного звіту по Україні. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ 
 

3.1.  Показники роботи в таблиці № 1 формуються на підставі відомостей, внесених 

прокурорами та слідчими усіх правоохоронних органів до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

3.2.  У таблиці № 1 відображаються відомості про кількість кримінальних 

правопорушень, досудове провадження у яких проводилося у звітному періоді та результати їх 

досудового розслідування. 

3.3.  У графах 1-2 відображаються дані про досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями 209, 209-1 КК України. 

3.4.  У графах 3-5 відображаються відомості про результати розслідування кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями 209, 209-1 КК України, пов’язаних з приватизацією, 

здійсненням зовнішньоекономічної діяльності та які вчинені у фінансово-кредитній сфері. 

3.5.  У графі 6 із графи 5 виокремлюються результати розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених у сфері банківської діяльності. 

3.6.  У графі 7 із графи 6 виокремлюються результати розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених безпосередньо у банках. 

3.7.  У графі 8 відображаються відомості про результати розслідування кримінальних 

правопорушень у паливно-енергетичному комплексі. 

3.8.  У графі 9 відображаються відомості про результати розслідування кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 306 КК України. 

3.9.  У рядку 1 відображаються дані про кількість кримінальних правопорушень, 

досудове розслідування у яких проводилося у звітному періоді.  

3.10.  У рядку 2 з рядка 1 виокремлюються дані про кількість кримінальних 

правопорушень, за якими досудове розслідування  закінчено у звітному періоді. 

3.11.  У рядку 3 з рядків 1-2 виокремлюються відомості про кримінальні 

правопорушення, направлені до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України). 

3.12.  У рядку 4 відображаються відомості про осіб, які учинили кримінальні 

правопорушення. 

3.13.  У рядку 5 з рядка 4 виокремлюються відомості про підозрюваних осіб, слідство у 

кримінальних провадженнях щодо яких зупинено за п. 1ст. 280 КПК України у зв’язку з 

хворобою підозрюваного. 

3.14.  У рядку 6 з рядка 4 виокремлюються відомості про підозрюваних осіб, слідство у 

кримінальних провадженнях щодо яких зупинено за п. 2 ст. 280 КПК України у зв’язку з не 

встановленням місцезнаходження підозрюваного.  

3.15.  У рядку 7 із рядка 4 виокремлюються відомості про підозрюваних осіб, слідство у 

кримінальних провадженнях щодо яких зупинено за п. 3 ст. 280 КПК України для виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.  

3.16.  У рядку 8 відображаються дані про зареєстровані кримінальні правопорушення у 

звітному періоді.  

3.17.  У рядку 9 із рядка 8 виокремлюються відомості про кримінальні правопорушення у 

кримінальних провадженнях, у яких закінчено досудове розслідування. 

3.18.  У рядку 10 із рядка 8 виокремлюються відомості про кримінальні правопорушення 

за якими встановлені особи, які їх учинили. 

3.19.  У рядку 11 відображаються відомості про виключені з обліку кримінальні 

правопорушення, за якими кримінальне провадження закрито. 

3.20.  У рядку 12 із рядка 11 виокремлюються відомості про виключені з обліку 

кримінальні правопорушення, за якими кримінальне провадження закрито за пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 

284 КПК України. 
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3.21.  У рядку 13 відображаються відомості про виявлених осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення. 

3.22.  У рядку 14 із рядка 13 виокремлюються відомості про виявлених осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення, відносно яких кримінальні провадження направлені до суду з 

обвинувальним актом у порядку ст. 291 КПК України. 

3.23.  У рядку 15 із рядка 14 виокремлюються відомості про осіб, щодо яких кримінальні 

провадження направлені до суду з обвинувальним актом у порядку ст. 291 КПК України та 

стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

3.24.  У рядку 16 відображаються відомості про встановлену суму коштів та майна, 

одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів (грн.).  

3.25.  У рядку 17 відображаються відомості про встановлену суму коштів та майна, 

використаних з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів (грн.).  

3.26.  У рядку 18 відображаються відомості про встановлену суму легалізованих коштів 

та майна (грн.). 

3.27.  У рядку 19 відображаються відомості про суму вилучених коштів та майна (грн.). 

3.28. У рядку 20 відображаються відомості про суму накладеного арешту на майно (грн.). 

3.29.  У таблиці № 2 всі статистичні показники повинні відображатись за період, у якому 

прийняті рішення у кримінальних провадженнях органів прокуратури. У разі прийняття у 

звітному періоді повторного рішення у провадженні (після отримання кримінального 

провадження для здійснення досудового розслідування за наслідками апеляційного розгляду, 

відновлення досудового розслідування раніше зупиненого або закритого кримінального 

провадження), у звіті враховується останнє рішення шляхом внесення  відповідних коректив  до 

звіту. 

3.30.  У графі 1 цієї таблиці обліковується загальна кількість  кримінальних проваджень, 

у яких кримінальні правопорушення кваліфіковано за статтями 209, 209-1 та 306 КК України. 

Показники в графі 1 формуються з граф  2, 4, 6.  

3.31.  У графі 2 відображаються кримінальні провадження про кримінальні 

правопорушення, передбачені статтею 209 КК України. 

3.32.  У графах 3, 5 «з них учинені ОГ та ЗО» обліковуються кримінальні провадження 

відповідно з граф 2 та 4, у яких досудове розслідування проводилося слідчими органів 

прокуратури та у яких воно закінчено (направлені до суду з обвинувальним актом або винесена 

постанова про закриття кримінального провадження на підставі п. 5  ст. 284 КПК України      (у 

разі якщо помер підозрюваний або обвинувачений)), які підпадають під вимоги ч. 3 та ч. 4 ст. 28 

КК України. 

3.33.  У графі 4 відображаються кримінальні провадження про кримінальні 

правопорушення, передбачені статтею 306 КК України. 

3.34.  У графі 6 відображаються кримінальні провадження про кримінальні 

правопорушення, передбачені статтею 209-1 КК України. 

3.35.  У рядках 1–38 таблиці 2 обліковуються кримінальні провадження, у яких досудове 

розслідування проводилося слідчими органів прокуратури, та у яких прийняті відповідні 

процесуальні рішення про закінчення досудового розслідування, передачу за підслідністю, про 

об’єднання матеріалів досудових розслідувань або у яких досудове розслідування зупинено, 

кількість осіб, щодо яких обрано запобіжні заходи, та суми коштів (установлених та вилучених 

доходів, а також суми коштів та майна, вилучених у підозрюваних (у гривнях), на які слідчим 

суддею накладено арешт за поданням слідчого). 

3.36.  У рядку 1 відображається кількість кримінальних проваджень про кримінальні 

правопорушення, передбачені ст.ст. 209, 209-1, 306  КК  України, які знаходяться у залишку на 

початок звітного періоду, тобто на 1 січня  року, що наступив. Провадження, у яких досудове 

розслідування зупинено, у цей рядок не включаються. 

3.37.  У звіті залишки кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування не 

закінчено на початок звітного періоду, повинні дорівнювати залишкам кримінальних 

проваджень, у яких досудове розслідування не закінчено на кінець попереднього року. З метою 
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недопущення розбіжностей цих показників необхідно перед складанням кожного звіту вивіряти 

кількість кримінальних проваджень у залишку.      

3.38.  У рядку 2 обліковуються розпочаті досудові розслідування у звітному періоді. У 

зазначеному рядку відображаються всі розпочаті досудові розслідування, у тому числі 

провадження, що повернуті судом першої інстанції з обвинувальним актом (пп. 3 п. 3 ст. 314 

КПК України), направлені кримінальні провадження для здійснення досудового розслідування 

після скасування вироку апеляційною інстанцією (пп. 2 п. 2 ст. 407 КПК України). 

  3.39.  У рядках 3, 4, 5 з рядка 2 виокремлюються кримінальні провадження, які прийняті 

до провадження слідчими органів прокуратури, що надійшли з органів внутрішніх справ, безпеки 

та органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. 

3.40.  У рядку 6 відображаються відновлені слідчими органів прокуратури кримінальні 

провадження, які раніше були зупинені або закриті. 

3.41.  У рядку 7 відображається кількість закінчених у звітному періоді (без повторних) 

досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. 

3.42.  У рядку 8 обліковується кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з 

обвинувальним актом (ст. 291 КПК України).   

3.43.  У рядку 9 з рядка 8 обліковується сума легалізованих доходів у великому розмірі 

(ч. 2 ст. 209 КК України) у кримінальних правопорушеннях, що направлені до суду з 

обвинувальним актом (ст. 291 КПК). 

3.44.  У рядку 10 з рядка 8 обліковується сума легалізованих доходів у особливо 

великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України) у кримінальних правопорушеннях, що направлені до 

суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК). 

 3.45.  У рядку 11 з рядка 8 виокремлюється кількість обвинувачених осіб, щодо яких 

кримінальні провадження направлені до суду в порядку ст. 291 КПК України з обвинувальним 

актом. 

3.46.  У рядку 12 з рядка 11 виокремлюється кількість обвинувачених осіб, які 

використовували міжнародні зв’язки стосовно яких кримінальні провадження направлені до суду 

з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України). У зазначений рядок слід вносити відомості про 

обвинувачених осіб, які використовували для легалізації іноземні фірми, відкривали або 

використовували за межами України валютні рахунки, купували підприємства, фірми, майно за 

кордоном тощо. 

3.47.  У рядку 13 з рядка 12 виокремлюється кількість обвинувачених осіб, які вчинили 

предикатні кримінальні правопорушення, та стосовно яких кримінальні провадження направлені 

до суду з обвинувальним актом. 

3.48.  У рядку 14 з рядка 12 виокремлюється кількість обвинувачених осіб, які вчинили 

тільки легалізацію злочинних доходів, та стосовно яких кримінальні провадження  направлені до 

суду з обвинувальним актом. 

3.49.  У рядку 15 з рядка 11 обліковується кількість осіб у кримінальних провадженнях, 

стосовно яких судом обрано міру запобіжного заходу  тримання під вартою згідно зі ст. 183 КПК 

України. 

3.50.  У рядку 16 відображається кількість кримінальних проваджень про злочини, 

передбачені ст.ст. 209, 209-1, 306 КК України, що направлені до суду з клопотанням про 

звільнення осіб від кримінальної відповідальності. 

3.51.  У рядку 17 з рядка 16 відображається кількість обвинувачених осіб, щодо яких 

кримінальні провадження направлені до суду з клопотанням про їх звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

3.52.  У рядку 18 з рядка 16 обліковується кількість осіб, які затримувалися 

уповноваженою особою в порядку ст. 208 КПК України, або які утримувались під вартою  за ст. 

183  КПК України. 

3.53.  У рядку 19 з рядка 7 обліковуються кримінальні провадження, закриті прокурором.  

3.54.  У рядку 20 обліковуються кримінальні провадження, направлені за підслідністю в 

порядку ст. 216 КПК України до інших органів досудового розслідування для здійснення 

досудового розслідування. 

3.55.  У рядку 21 відображаються об’єднані кримінальні провадження, а не загальна їх 

кількість. 
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3.56.  У рядку 22 обліковуються зупинені у звітному періоді  кримінальні провадження на 

підставі п.п. 1, 2, 3  ч. 1 ст. 280 КПК України. 

3.57.  У рядку 23 з рядка 22 виокремлюються кримінальні провадження зупинені на 

підставі п. 1 ч. 1ст. 280 КПК України. 

3.58.  У рядку 24 з рядка 22 виокремлюються кримінальні провадження зупинені на 

підставі п. 2  ч. 1 ст. 280 КПК України. 

3.59.  У рядку 25 з рядка 22 виокремлюються кримінальні провадження зупинені на 

підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України. 

3.60.  У рядку 26 відображається залишок незакінчених кримінальних проваджень на 

кінець звітного періоду. Зупинені кримінальні провадження на підставі п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 280 

КПК України до залишку кримінальних проваджень не включаються. 

3.61.  У рядку 27 з рядка 26 виокремлюється кількість підозрюваних осіб у кримінальних 

провадженнях, що перебувають у залишку на кінець звітного періоду. 

3.62.  У рядку 28 з рядка 26 виокремлюється кількість осіб, стосовно яких обрано 

запобіжний захід – тримання під вартою, у кримінальних провадженнях, що перебувають у 

залишку на кінець звітного періоду. 

3.63.  У рядку 29 відображається загальна кількість кримінальних проваджень, які 

надійшли прокурорам  після повернення судами з обвинувальним актом на підставі п. 3 ч. 3 

статті 314 КПК України, повернутих клопотань прокурора про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності на підставі ч. 4 ст. 288 КПК,  направлених кримінальних проваджень для 

здійснення досудового розслідування після скасування вироку апеляційної інстанції на підставі п. 

2 ч. 2 ст.  407 КПК України. Облік цих проваджень ведеться з моменту надходження 

кримінального провадження до органу, що проводив досудове розслідування. 

3.64.  У рядку 30 відображається кількість осіб, стосовно яких припинено дію 

запобіжного заходу у зв’язку з закриттям кримінального провадження прокурором на підставі ч. 

1 ст. 284 КПК України.   

3.65.  У рядку 31 з рядка 30 виокремлюється кількість осіб, стосовно яких припинено дію 

запобіжного заходу у зв’язку з закриттям кримінального провадження прокурором та які 

утримувалися під вартою. 

3.66.  У рядку 32 з кримінальних проваджень зазначених у рядку 8 зазначається сума 

коштів, вартість майна та цінностей у гривнях, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних 

провадженнях, направлених до суду з обвинувальним актом. 

3.67.  У рядку 33 зазначається сума вилучених коштів, майна та цінностей у гривнях, 

одержаних злочинним шляхом у ході досудового розслідування. 

3.68.  У рядку 34 обліковуються сума коштів, вартість майна та цінностей у гривнях, 

здобутих злочинним шляхом,  на які накладено арешт. 

3.69.  У рядку 35 з рядка 34 виокремлюються кошти, вартість майна та цінностей у 

гривнях, здобутих злочинним шляхом, на які накладено арешт у банківських та інших кредитно-

фінансових установах. 

3.70.  У рядку 36 з рядка 35 виокремлюються сума коштів, вартість майна та цінностей у 

гривнях, здобутих злочинним шляхом, на які накладено арешт у банківських та інших кредитно-

фінансових установах, розташованих за кордоном. 

3.71.  У рядку 37 зазначається вартість майна та інших цінностей підозрюваного (у 

гривнях), на які накладено арешт. 

3.72.  У таблиці 3, яка формується по органах прокуратури, зазначаються лише 

предикатні кримінальні правопорушення, визначення яких надано у пункті 1 Примітки до ст. 209 

КК України, тобто кримінальні правопорушення, внаслідок  яких незаконно одержувались 

доходи. 

3.73. У графі 1 зазначається кількість кримінальних правопорушень, у кримінальних 

провадженнях, у яких досудове розслідування не закінчено на початок звітного періоду. 

3.74.  У графі 2 відображається кількість кримінальних правопорушень, зареєстрованих у 

звітному періоді. 

3.75.  У графі 3 обліковується кількість кримінальних правопорушень, по яких 

кримінальні провадження  направлені  до суду  з  обвинувальним актом (ст. 291 КПК України).     
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3.76.  У графі 4 з графи 3 виокремлюється кількість кримінальних правопорушень, 

вчинених організованими групами та злочинними організаціями, щодо яких кримінальні 

провадження направлені до суду з обвинувальним актом (ст. 291 КПК України). 

3.77.  У рядках 1-7 обліковуються кримінальні правопорушення, які передували 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.  

3.78.  У рядку 1 відображається загальна кількість  предикатних кримінальних 

правопорушень, які передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

у розпочатих досудових розслідуваннях. 

3.79.  У рядку 2 з рядка 1 виокремлюються кримінальні правопорушення, вчинені у сфері 

службової діяльності.   

3.80. У рядку 3 з рядка 2 виокремлюються кримінальні правопорушення, передбачені ст. 

364 КК України  щодо зловживання владою або службовим становищем. 

3.81.  У рядку 4 з рядка 2 виокремлюються кримінальні правопорушення, вчинені шляхом 

перевищення влади або службових повноважень, передбачені ст. 365 КК України. 

3.82.  У рядку 5 з рядка 2 виокремлюються кримінальні правопорушення, передбачені ст. 

367 КК України – службова недбалість. 

3.83.  У рядку 6 з рядка 2 виокремлюються кримінальні правопорушення, передбачені 

ст.ст. 368-370 КК України. 

3.84.  У рядку 7 з рядка 2 виокремлюються інші кримінальні правопорушення, вчинені у 

сфері службової діяльності.   

3.85. Показники роботи в таблиці № 4 формуються на підставі відомостей, внесених 

прокурорами та слідчими усіх правоохоронних органів до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань.  

3.86.  У зазначеній таблиці обліковуються відомості про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у складі організованих груп та злочинних організацій, які причетні до 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях, 

у яких досудове розслідування проводилося слідчими органів прокуратури, та які направлені до 

суду з обвинувальним актом або винесена постанова про закриття кримінального провадження на 

підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (у разі якщо помер підозрюваний або обвинувачений). 

3.87.  Підставою для обліку у зазначеній таблиці звітності проваджень про кримінальні 

правопорушення, учинені організованими групами та злочинними організаціями, є посилання у 

обвинувальному акті на кваліфікуючу ознаку – вчинення кримінального правопорушення 

організованою групою. 

3.88.  У графі 1 відображається кількість осіб, які учинили кримінальні правопорушення у 

складі організованих груп та злочинних організацій у кримінальних провадженнях, у яких 

досудове розслідування проводилося слідчими органів прокуратури та які направлені до суду з 

обвинувальним актом, а також винесена постанова про закриття кримінального провадження на 

підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (у разі якщо помер підозрюваний або обвинувачений). 

  3.89.  У графі 2 з графи 1 виокремлюється кількість осіб, які учинили кримінальні 

правопорушення у складі злочинних організацій.  

  3.90.  У рядку 1 відображається загальна кількість осіб, які учинили кримінальні 

правопорушення у складі організованих груп та злочинних організацій.   

3.91.  У рядку 2 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 209 КК України у складі організованих груп та злочинних 

організацій з корумпованими зв’язками.   

3.92.  У рядку 3 з рядка 2 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 209 КК України у складі організованих груп та злочинних 

організацій з корумпованими зв’язками в органах влади та управління.   

3.93.  У рядках 4 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 209 КК України у складі організованих груп та злочинних 

організацій з міжрегіональними зв’язками.   

3.94.  У рядку 5 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 209 КК України у складі організованих груп та злочинних 

організацій, які сформовані на етнічній основі.     
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3.95.  У рядку 6 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у бюджетній сфері. 

3.96.  У рядку 7 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у банківській сфері. 

3.97.  У рядку 8 з рядка 7 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у комерційних банках.  

3.98.  У рядку 9 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у фінансово-кредитній системі (без банків). 

3.99.  У рядку 10 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у сфері приватизації. 

3.100.  У рядку 11 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у сфері земельних відносин. 

3.101.  У рядку 12 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у вугільній промисловості. 

3.102.  У рядку 13 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у нафтовій промисловості. 

3.103.  У рядку 14 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у електроенергетичному комплексі. 

3.104. У рядку 15 з рядка 1 виокремлюється кількість осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 

(ст. 209 КК України) у металургійній промисловості. 

3.105.   У рядках 16-19 дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення 

розподіляються залежно від тривалості дії організованої групи та злочинної організації. 

 

 

Прикінцеві положення.   

 

Звіти за формою № 1-ЛВ «Звіт про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом», реєструються і копіюються відповідно до встановлених правил діловодства. 

Направлення звітів в електронному вигляді до відповідного органу вищого рівня не звільняє від 

обов’язкового їх відправлення поштою в паперовому вигляді. Строки зберігання звітів в 

електронному вигляді відповідають строкам зберігання паперових звітів відповідно до 

встановлених правил діловодства. 

 

 

Відділ статистичної інформації та аналізу  

управління статистики, організації та ведення  

Єдиного реєстру досудових розслідувань  

Генеральної прокуратури України 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального  

прокурора України  

від 23.10.2012 № 100 

 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я 

про порядок складання та надання звітності  

за формою № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» 

 

 

1.  Загальні  положення 

 

1.1. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення передбачає облік даних про 

кримінальні правопорушення, результати їх досудового розслідування, а також осіб, потерпілих 

від кримінальних правопорушень. 

1.2. Запровадження звітності за формою № 1 викликано змінами, що відбулися у 

кримінальному процесуальному законодавстві, та необхідністю визначення єдиного підходу до 

збору та формування даних про кримінальні правопорушення.   

1.3. Показники звітності формуються на підставі відомостей, внесених прокурорами та 

слідчими органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

1.4. Облік даних про кримінальні правопорушення, результати їх досудового 

розслідування, та потерпілих від кримінальних правопорушень осіб, здійснюється відповідно до 

розділів та статей Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України, 

законодавства України про кримінальні проступки. 

1.5. Звітність за формою № 1 є адміністративною звітністю, що складається органами 

прокуратури щомісячно наростаючим підсумком. 
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Звіти складаються на бланках, форма яких затверджена Генеральним прокурором України 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Внесення до них 

змін та доповнень здійснюється у встановленому порядку.  

 

2. Порядок складання та подання звіту 

 

2.1. Звітність складається з наростаючим підсумком у цілому по Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києву та Севастополю, територіях обслуговування залізниці.  

2.2. Формування зведеного звіту за формою № 1 по регіону здійснюється у відділах 

статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратур Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

2.3. Звітність за формою № 1 про кримінальні правопорушення, вчинені на території 

залізниць формується працівниками відділів статистики, ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань прокуратур обласного рівня за місцем розташування управлінь МВС України на 

транспорті. 

2.4. Зведені звіти по регіону підписують особисто прокурори Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя після візування їх заступниками прокурорів обласного 

рівня за напрямками нагляду та виконавцем. 

2.5. Звітність за формою № 1 про кримінальні правопорушення, вчинені на території 

залізниць підписує прокурор області (міста Києва) за місцем дислокації управління МВС України 

на транспорті. 

2.6. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення подається до Генеральної 

прокуратури України та територіальної служби статистики без супровідного листа, за винятком 

випадків, коли у супровідному листі необхідно дати необхідні пояснення.   

2.7. Відділ організації та ведення Єдиного реєстру Генеральної прокуратури України 

формує зведений звіт про кримінальні правопорушення в цілому по Україні, який підписує 

заступник Генерального прокурора України.  

2.8. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за формою № 1 реєструється, 

копіюється, надсилається та зберігається у письмовому та електронному вигляді відповідно до 

чинних правил діловодства.   

 

3. Терміни подання звітності 

 

3.1. Звіти надаються до встановленого терміну.  

3.2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 

зведений звіт за формою № 1 надсилають до: 

–   Генеральної прокуратури України до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом; 

–  територіальних органів внутрішніх справ, у т.ч. на транспорті, органів безпеки, органів, 

що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, до 3 числа місяця, що 

настає за звітним періодом; 

–  територіальних органів державної статистики в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3.3. Генеральна прокуратура України, узагальнений по Україні, «Єдиний звіт про 

кримінальні правопорушення» за формою № 1 формує і підписує до 3 числа місяця, що настає за 

звітним періодом та направляє його до: 

– МВС України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України до 4 

числа місяця, що настає за звітним періодом; 

–  Державної служби статистики України до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3.4. Датою подання звіту вважається дата надходження його до органів вищого рівня. 

Якщо дата подання звітності за формою № 1 припадає на вихідні (святкові) дні, датою подання 

звіту вважається наступний за ними перший робочий день тижня.  

 

4. Порядок формування показників звітності про кримінальні правопорушення 
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4.1. У розділі 1 обліковуються загальні відомості про кількість облікованих у звітному 

періоді кримінальних правопорушень та результати їх досудового розслідування.  

4.2. У графі 1 відображаються дані про загальне число облікованих у звітному періоді 

кримінальних правопорушень.  

Із загальної кількості облікованих у звітності кримінальних правопорушень виключаються 

за результатами досудового розслідування правопорушення, кримінальні провадження за якими 

закрито за таких підстав: 

5) встановлена відсутність події кримінального правопорушення       (п. 1 ч. 1 ст. 284 

КПК України); 

6) встановлена відсутність у діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч.1 ст. 

284 КПК України); 

7) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, 

вчинене особою (п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України); 

8) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому 

обвинуваченню (п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК України). 

Не обліковуються у звітності відомості про кримінальні правопорушення, які внесено до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв’язку з помилками реєстраторів, та зняті з обліку у 

автоматизованій базі даних за документами прокурорського реагування.    

4.3. У графі 2 обліковується число кримінальних правопорушень, у яких особам 

вручено повідомлення про підозру відповідно до ст. 278 КПК України. 

4.4. До граф 3 – 5 включається кількість кримінальних правопорушень у провадженнях, 

досудове розслідування в яких зупинено відповідно до ст. 280 КПК України, з них до графи 3 – 

у зв'язку з захворюванням підозрюваного, графи 4 – коли місцезнаходження підозрюваного 

невідомо, графи 5 – у зв'язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного 

співробітництва. 

4.5. До граф 6–9 вносяться дані про число кримінальних правопорушень, за якими 

провадження направлені до суду. Зокрема, у графі 6 обліковуються дані про кримінальні 

правопорушення у яких провадження скеровано до суду з обвинувальним актом, графі 7 – з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, графі 8 – з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру, графі 9 – з клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру.  

4.6. У графах 10–13 зазначаються дані про кількість кримінальних правопорушень 

вчинених окремими категоріями осіб, зокрема, особами, які раніше вчиняли злочини, групою 

осіб, у стані алкогольного сп'яніння, неповнолітніми або за їх участю. 

4.7. У графі 14 – обліковуються дані про кримінальні правопорушення, у яких 

провадження закрито за усіх підстав, з них, у графі 15 – за ч. 1 пп. 1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК України. 

4.8. У графі 16 зазначається число кримінальних правопорушень, у яких на кінець 

звітного періоду не прийнято рішення про зупинення або закінчення досудового 

розслідування.  
4.9. У рядку 1 відображається загальне число, облікованих у звітному періоді, 

кримінальних правопорушень. 

4.10. У рядках 2–5 вказується кількість кримінальних правопорушень залежно від 

ступеня тяжкості кримінального правопорушення з врахуванням вимог статті 12 Кримінального 

Кодексу України. 

4.11. У рядку 6 зазначається кількість облікованих у звітному періоді кримінальних 

проступків. 

4.12. До рядка 7 включається число кримінальних правопорушень, попереджених на 

стадії готування та замаху. З їх числа, виокремлюються у рядку 8 – особливо тяжкі злочини, 

рядку 9 – тяжкі злочини, рядку 10 – умисні вбивства.    

4.13. До рядка 11 заносяться відомості про кримінальні правопорушення учинені на 

території міст Києва, Сімферополя, Севастополя, обласних центрів, міст та селищ. У рядку 12 із 

їх числа виділяються кримінальні правопорушення, учинені в обласних центрах.    

4.14. У рядку 13 зазначаються кримінальні правопорушення, учинені у сільській 

місцевості.  



214 

 

 

 

4.15. У рядку 14 обліковуються кримінальні правопорушення, учинені за межами 

населених пунктів, у т.ч. на автодорогах та автомагістралях.  

4.16. У рядку 15 вказується число кримінальних правопорушень, учинених у 

громадських місцях, у рядку 16 – з них, виокремлюються відомості про кримінальні 

правопорушення учинені на вулицях (дорогах), у т.ч. на автомагістралях, а також площах, у 

парках, скверах. 

Порядок віднесення кримінальних правопорушень до вчинених у громадських місцях 

визначено у Положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

4.17. У рядку 17 зазначається число кримінальних правопорушень, учинених з мотивів 

расової, національної чи релігійної нетерпимості, у рядку 18 – пов’язаних з насильством у сім’ї.  

Дані у цих рядках формуються на підставі внесених до Єдиного реєстру відомостей про 

мотиви правопорушення. 

4.18. У рядок 19 включається кількість кримінальних правопорушень, учинених з 

використанням вогнепальної зброї. З них, у рядку 20 виокремлюються кримінальні 

правопорушення, вчинені з використанням гладкоствольної зброї.  

Ці показники формуються на підставі даних, які вносяться до електронної картки про 

кримінальне правопорушення відповідно до довідника 5 «Знаряддя та засоби вчинення 

правопорушення». 

4.19. До рядка 21 включаються, вчинені з використанням вогнепальної зброї умисні 

вбивства (ст.ст. 115–118 КК України), рядка 22 – умисні тяжкі тілесні ушкодження (ст. 121 КК 

України), рядка 23 – розбої (ст.187 КК України). 

4.20. У рядку 24 зазначається число кримінальних правопорушень, учинених з 

використанням холодної зброї. 

З них у рядку 25 виокремлюються вчинені з використанням вогнепальної зброї умисні 

вбивства (ст.ст. 115–118 КК України), рядку 26 – умисні тяжкі тілесні ушкодження (ст. 121 КК 

України), рядку 27 – розбої (ст.187 КК України). 

4.21. У рядку 28 відображається кількість кримінальних правопорушень, учинених з 

використанням вибухових речовин. З їх числа, у рядку 29 виокремлюються умисні вбивства 

(ст.ст.115-118 КК України), у рядку 30 – умисні тілесні ушкодження (ст.121 КК України). 

У рядку 31, з рядків 29 і 30, виділяється кількість умисних вбивств та умисних тяжких 

тілесних ушкоджень, вчинених з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості. 

4.22. До рядка 32 вносяться дані про кількість кримінальних правопорушень, вчинених 

на території України стосовно іноземних громадян.  

Цей показник формується на підставі відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, щодо країни громадянства потерпілого, які визначаються за довідником 

«Класифікатор держав світу». Код країни громадянства потерпілого не дорівнює 804 «Україна»  

4.23. У рядку 33 обліковується число кримінальних правопорушень, вчинених 

іноземними громадянами на території України.  

4.24. У рядках 34 – 39 відомості про кримінальні правопорушення та результати їх 

досудового розслідування розподіляються за органами, працівниками яких виявлено кримінальні 

правопорушення. З них, у рядку 34 обліковуються дані про кримінальні правопорушення 

виявлені працівниками органів прокуратури, з них, у рядках 35 і 36 – спеціалізованих з нагляду 

за додержанням законів у воєнній та транспортній сферах; у рядку 37 – органів внутрішніх 

справ, рядку 38 – органів безпеки, рядку 39 – органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства.  

4.25. У рядках 40 – 59 таблиці 1.1 та таблицях 1.2. – 1.21. вказуються дані про 

обліковані у цілому по Україні кримінальні правопорушення та результати їх досудового 

розслідування за розділами і статтями Кримінального кодексу України та законодавства України 

про кримінальні проступки. 

У розділах 2 – 6 обліковуються дані про кримінальні правопорушення за органами, які 

здійснюють у них досудове розслідування з розбивкою за розділами і статтями Кримінального 

кодексу України та законодавства України про кримінальні проступки. 

Зокрема, у розділі 2 обліковуються дані про обліковані кримінальні правопорушення та 

результати їх досудового розслідування, які підслідні органам прокуратури, розділі 3 – 

спеціалізованим прокуратурам, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства у воєнній 
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сфері, розділі 4 – органам внутрішніх справ, розділі 5  органам, які здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, розділі 6 – органам безпеки. 

 

5. Порядок формування відомостей про осіб, які потерпіли  

від кримінальних правопорушень 

 

5.1. У розділі 7 обліковуються дані про осіб, які потерпіли від кримінальних 

правопорушень. 

У графі 1 відображається число потерпілих від злочинів осіб.  

З них у графах 2 – 7 виокремлюються дані про число осіб, яких визнано потерпілими у 

кримінальних провадженнях залежно від органу досудового розслідування. Зокрема, у графі 2 

обліковуються дані про кількість осіб зазначеної категорії, досудове розслідування у 

кримінальних провадженнях стосовно яких здійснюється органами прокуратури, графі 3 – 

спеціалізованими прокуратурами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства у 

воєнній сфері, графі 4 – спеціалізованими прокуратурами, які здійснюють нагляд за 

додержанням законодавства у транспортній сфері, графі 5 – органами внутрішніх справ, графі 6 

– органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, графі 7 – 

органами безпеки. 

5.2. У графі 8 зазначається кількість потерпілих, які загинули. 

5.3. У графі 9 виокремлюється кількість потерпілих від кримінальних правопорушень 

осіб жіночої статі, графі 10 – неповнолітніх, графі 11 – малолітніх. 

5.4. До рядка 1 включається загальне число осіб, які потерпіли від кримінальних 

правопорушень. 

До цієї категорії не включаються особи, якщо кримінальні провадження у яких їх визнано 

потерпілими, внесено до автоматизованої бази даних помилково, виключено з обліку за 

документами реагування прокурора, а також закрито на підставі пп. 2, 3, 4, 6 ч.1 КПК України. 

5.5. У рядку 2 зазначається число потерпілих від тяжких та особливо тяжких злочинів. 

5.6.  У рядках 3 – 14 розподіляється кількість потерпілих залежно від видів 

кримінальних правопорушень, зокрема у рядку 3 – умисних вбивств (та замахів) (115 – 118 КК), 

рядку 4 – з їх числа, вбивства двох або більше осіб (п.1 ч.2 ст. 115 КК), рядку 5 – зґвалтувань (та 

замахів) (ст. 152 КК України), рядку 6 – умисних тяжких тілесних ушкоджень (ст.121 КК), рядку 

7 – таких, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК), рядку 8 – розбоїв (ст. 187 КК), 

рядку 9 – грабежів (ст. 186 КК), рядку 10 – шахрайств (ст. 190 КК), рядку 11 – крадіжок (ст. 185 

КК), рядку 12 – торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК), з них, у 

рядку 13 – кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 149 КК України, у рядку 14 

– від дорожньо-транспортних пригод (ст. 286 КК). 

5.7. У рядку 15 із загального числа потерпілих, відображаються особи, які потерпіли 

від кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством у сім’ї. Дані про осіб, цієї категорії 

вносяться у звітність лише у закінчених кримінальних провадженнях.  

5.8. У рядках 16– 53 обліковуються відомості про окремі категорії осіб за родом їх 

занять та службовим становищем. 

Дані цих рядків формуються відповідно  довідника 8 «Рід занять, службове становище».  

5.8.1. У рядку 16 обліковується число потерпілих від кримінальних правопорушень 

депутатів усіх рівнів. З них, у рядку 17 виокремлюються дані – про депутатів Верховної Ради 

України та Автономної Республіки Крим, рядку 18 – обласної (Київської та Севастопольської 

міських), рядку 19 – міської, рядку 20 – районної, рядку 21 – сільської та селищної рад. 

5.8.2. У рядку 22 зазначається число потерпілих від злочинів працівників засобів масової 

інформації, зокрема, журналістів, редакторів, кореспондентів та інших працівників ЗМІ. З них, у 

рядку 23 відображається число керівників засобів масової інформації, у рядку 24 – журналістів. 

5.8.3. У рядку 25 відображається число потерпілих від кримінальних правопорушень 

працівників пошти, з них у рядку 26 – листонош.  

5.8.4. У рядку 27 обліковується число потерпілих від злочинів лікарів. 

5.8.5. У рядку 28 обліковується число потерпілих від злочинів осіб похилого віку та 

інвалідів 1 – 2 груп. 
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5.8.6. У рядку 29 зазначається кількість потерпілих від злочинів іноземців, дані про яких 

заповнюються відповідно до довідника «Класифікатор держав світу». У рядку 30 з їх числа 

зазначається кількість потерпілих від кримінальних правопорушень членів дипломатичного 

корпусу.  

5.8.7. У рядку 31 на підставі інформації картки про кримінальне правопорушення 

обліковується число нелегальних мігрантів, біженців та осіб без громадянства. 

5.8.8. У рядку 32 вказується число потерпілих від кримінальних правопорушень 

керівників підприємств усіх форм власності, з них у рядку 33 – державної форми власності.  

5.8.9. У рядку 34 зазначається кількість працівників фінансово-кредитної сфери, з них у 

рядку 35 виділяється число потерпілих працівників банківських установ.  

5.8.10. У рядку 36 відображається число потерпілих від кримінальних правопорушень 

працівників органів місцевого самоврядування, з них у рядку 37 – осіб керівного складу.  

5.8.11. У рядку 38 зазначається число потерпілих від кримінальних правопорушень 

посадових осіб місцевих державних адміністрацій, з них, у рядку 39 – осіб керівного складу. 

5.8.12. У рядку 40 обліковується кількість потерпілих від кримінальних правопорушень 

працівників центральних органів державної виконавчої влади.  

5.8.13. У рядках 41-48 зазначається число працівників прокуратури, суду, правоохоронних 

органів та адвокатури. Зокрема, у рядку 41  відображається число потерпілих працівників 

органів прокуратури, у рядку 42 – внутрішніх справ, у рядку 43 – судів, рядку 44 – адвокатури, 

рядку 45 – органів безпеки, рядку 46 – органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства та державної податкової служби, рядку 47 – митної служби, рядку 48 

– прикордонної служби. 

5.8.14. У рядку 49 відображається кількість потерпілих  військовослужбовців. 

5.8.15. У рядку 50 обліковується число учнів середніх навчальних закладів, рядку 51 – 

студентів професійно-технічних навчальних закладів, рядку 52 – студентів вищих навчальних 

закладів.  

5.9. У рядку 53 відображається кількість потерпілих юридичних осіб, яким кримінальними 

правопорушеннями завдано майнової шкоди. 

 

6.  Порядок формування відомостей про матеріальні збитки, їх відшкодування та 

вилучення предметів злочинної діяльності 

 

6.1.  У розділі 8 обліковуються дані про спричинені кримінальними правопорушеннями 

матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності на підставі 

відомостей, внесених до Єдиного Реєстру досудових розслідувань з розбивкою за органами, 

якими закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні. 

До звіту вносяться суми збитків (у тисячах гривень), встановлених під час досудового 

розслідування у закінчених кримінальних провадженнях (крім замахів). 

Порядок формування відомостей про матеріальні збитки визначено Положенням про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

7. Відомості про кримінальні правопорушення минулих років 

 

7.1. У розділі 9 обліковуються дані про кількість кримінальних проваджень минулих 

років, які станом на кінець року, який передує звітному, перебували у провадженні, та рішення у 

них не прийнято, а також результати їх досудового розслідування.  

 

 

Управління статистики, організації та  

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань  

Генеральної прокуратури України 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального  

прокурора України  

від 23.10.2012 № 101 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я 

про порядок складання та надання звітності  

за формою № 2 «Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення передбачає облік даних 

про підозрюваних та осіб, стосовно яких прийнято рішення про закінчення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні та результати його судового розгляду. 

1.2. Запровадження звітності за формою № 2 викликано змінами, що відбулися у 

кримінальному процесуальному законодавстві, та необхідністю визначення єдиного підходу до 

збору, обробки та формування даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. 

1.3. Показники звітності формуються на підставі відомостей, внесених прокурорами та 

слідчими органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

1.4. Облік даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення здійснюється 

відповідно до розділів та статей Кримінального, Кримінального процесуального кодексів 

України, законодавства України про кримінальні проступки. 

1.5 Звітність за формою № 2 є адміністративною звітністю, що складається органами 

прокуратури щомісячно наростаючим підсумком. 

Звіти складаються на бланках, форма яких затверджена Генеральним прокурором України 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Внесення змін та 

доповнень до них здійснюється у встановленому порядку.  

 

2. Порядок складання та подання звіту 

2.1. Звітність складається з наростаючим підсумком з початку звітного періоду у цілому 

по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю, територіях 

обслуговування залізниці.  
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2.2. Формування зведеного звіту форми № 2 по регіону здійснюється у відділах 

статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратур Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

2.3. Зведені звіти за формою № 2 по регіону підписують особисто прокурори 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя після візування їх 

заступниками прокурорів обласного рівня за напрямами нагляду та виконавцем. 

2.4. Звітність за формою № 2 по залізниці підписує прокурор області (міста Києва) за 

місцем дислокації відповідного управління МВС України на транспорті. 

2.5. Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення подається до 

Генеральної прокуратури України та територіальної служби державної статистики без 

супровідного листа, за винятком випадків, коли у супровідному листі необхідно викласти 

необхідні пояснення.   

2.6. Відділ організації та ведення Єдиного реєстру Генеральної прокуратури України 

формує зведений звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в цілому по Україні, 

який підписує заступник Генерального прокурора України. Один примірник звіту щомісячно 

надсилає до  Державної служби статистики України. 

2.7. Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за формою № 2 

реєструється, копіюється, надсилається та зберігається у письмовому та електронному вигляді 

відповідно до чинних правил діловодства. 

 

3. Терміни подання звітності 

3.1. Звіти надаються до встановленого терміну.  

3.2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 

спеціалізовані прокурори з нагляду за додержанням законів на транспорті (на правах обласних) 

зведений звіт за формою № 2 надсилають до: 

–   Генеральної прокуратури України до 3 числа місяця наступного за звітним періодом; 

–  територіальних органів внутрішніх справ, у т.ч. на транспорті, органів безпеки, органів, 

що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, до 3 числа місяця 

наступного за звітним періодом; 

–  територіальних органів державної статистики в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі – до 5 числа місяця наступного за звітним періодом. 

3.3. Генеральна прокуратура України, узагальнений по Україні, «Єдиний звіт про осіб, 

які вчинили кримінальні правопорушення» за формою № 2 формує і підписує до 3 числа місяця 

наступного за звітним періодом та направляє його до: 

– МВС України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України до 4 

числа місяця наступного за звітним періодом; 

–  Державної служби статистики України до 5 числа місяця наступного за звітним періодом. 

3.4. Датою подання звіту вважається дата надходження його до органів вищого рівня. 

Якщо дата подання звітності форми № 2 припадає на вихідні (святкові) дні, датою подання звіту 

вважається наступний за ними перший робочий день тижня. 

 

4. Порядок формування показників звітності про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення 

  Розділ 1. Віковий, освітній склад та громадянство осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення. 

4.1. Розділ 1 містить інформацію про загальну кількість осіб, яким вручено письмове 

повідомлення про підозру, та стосовно яких прийнято рішення про звернення до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи закриття провадження 

за нереабілітуючих підстав. 

У цьому розділі відображаються відомості про віковий, освітній склад та громадянство осіб, 

які вчинили кримінальні правопорушення. 

4.2. У рядку 1 таблиці 1.1. обліковується загальне число осіб, яких повідомлено про 

підозру (графа 1), щодо яких провадження закрито за реабілітуючих підстав (графа 2) та які 

вчинили кримінальні правопорушення (графи 3-23).  
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4.3. У рядку 2 із загального числа виокремлюється число осіб, досудове розслідування 

у кримінальних провадженнях стосовно яких здійснюється органами прокуратури, у т.ч. у рядку 

3 – спеціалізованими прокуратурами у воєнній сфері; у рядку 4 – у транспортній сфері, у рядку 5 

– внутрішніх справ, рядку 6 – органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, рядку 7 – безпеки. 

У рядку 8 відображається кількість осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини, 

рядку 9 – неповнолітніх, рядку 10 – жінок, рядку 11 – осіб, з яких судимість не знята та не 

погашена. 

У рядках 12 - 81 таблиці 1.1., 1 – 111 таблиці 1.2. відображаються відомості про осіб 

відповідно до розділів та статей Кримінального кодексу України. 

4.4. У графі 1 зазначається число осіб, яких повідомлено про підозру в порядку, 

передбаченому статтею 278 Кримінального процесуального кодексу України.  

4.5. До графи 2 включаються відомості про кількість осіб, щодо яких провадження 

закрито за реабілітуючих підстав. 

4.6. До графи 3 включаються відомості про кількість осіб, стосовно яких прокурором 

прийнято рішення про закінчення досудового розслідування, а саме, звернення до суду з 

обвинувальним актом (ст. 291 КПК України), клопотанням про звільнення від кримінальної 

відповідальності (ст. 286 КПК України) чи застосування примусових заходів медичного та 

виховного характеру (ст. 292 КПК України), а також закриття провадження за нереабілітуючих 

підстав (ч. 1 п. 5 ст. 284 КПК України). 

Із загальної кількості, облікованих у звітності (графи 3-23), підозрюваних та осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення виключаються ті, стосовно яких кримінальні 

провадження закрито на підставі п.п. 2-4, 6 ч.1 ст. 284 КПК України. 

Не обліковуються у звітності відомості про осіб, які внесено до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, у зв’язку з помилками реєстраторів, та зняті з обліку у автоматизованій базі даних 

за документами прокурорського реагування.    

4.7. У графі 4 вказується кількість осіб, до яких застосований запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою.  

Цей показник включається до звітності за умови внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань інформації про вжиття до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

та прийняття у кримінальному провадженні стосовно неї рішення про закінчення досудового 

розслідування.   

4.8. У графах 5 – 12 обліковуються дані за віковими характеристиками 

правопорушників. Підставою включення до звіту є наявність у Єдиному реєстрі, інформації про 

повну кількість їх років на момент вчинення кримінального правопорушення.  

4.9. У графі 13 відображається кількість жінок, якими вчинено кримінальні 

правопорушення. 

4.10. У графах 14 - 17, відомості про правопорушників розподіляються за освітніми 

рівнями, визначеними Законом України «Про освіту». Зокрема у графі 14 обліковуються дані про 

осіб, які на момент вчинення правопорушення здобули повну і базову вищу освіту; у графі 15 – 

професійно-технічну, графі 16 – повну та базову загальну середню, графі 17 – початкову 

загальну освіту та без освіти.  

4.11. У графах 18 – 23 дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення 

формуються залежно від громадянства особи на час вчинення кримінального правопорушення.  

У графі 18 відображається число громадян України, які вчинили кримінальні 

правопорушення, у графі 19 – іноземних громадян, у графі 20 – громадян країн СНД, у графі 21 

– осіб без громадянства. Дані граф 18 – 19 формуються на підставі відомостей, внесених до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо країни громадянства правопорушника, які 

формуються за довідником «Класифікатор держав світу».    

У графі 22 на підставі інформації Єдиного реєстру про мету приїзду, обліковується число 

нелегальних мігрантів, графі 23 – біженців.  

Розділ 2. Відомості про зайнятість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. 

4.12. Відомості розділу 2 заповнюються на підставі інформації про рід занять та 

службове становище правопорушників з використанням довідника «Рід занять, службове 

становище». 
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4.13. Порядок формування даних у рядках визначений у пункті 4.2. Інструкції. 

4.14. У графі 1 відображається загальне число учнів та студентів навчальних закладів, 

які вчинили кримінальні правопорушення. З їх числа, з врахуванням вимог Закону України «Про 

освіту», у графі 2 виокремлюється кількість учнів середніх навчальних закладів, графі 3 – 

професійно-технічних закладів, графі 4 – вищих навчальних закладів.  

4.15. У графі 5 обліковується кількість працездатних осіб, які не працюють і не 

навчаються, у графі 6 – безробітних. 

4.16. У графі 7 обліковується число депутатів Верховної Ради України та АР Крим, 

графі 8 – депутатів обласних рад, графі 9 – сільських селищних, міських, районних рад. 

4.17. У графі 10 обліковується число державних службовців, які вчинили кримінальні 

правопорушення, із загального числа,  на підставі відомостей, внесених до електронної картки 

(пункт «Державний службовець»), у графах  11 – 14 виокремлюються дані за окремими їх 

категоріями.  

4.18. У графі 15 обліковується загальне число посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, які вчинили кримінальні правопорушення. З них у графах 16 –19 

виокремлюються дані про їх окремі категорії. Дані цих граф формуються на підставі відомостей, 

внесених до електронної картки у пункт  «Посадова особа місцевого самоврядування». 

4.19. У графі 20 зазначається кількість посадових та службових осіб районних, у графі 

21 – обласних державних адміністрацій. 

4.20. У графі 22 обліковується число професійних суддів, які вчинили кримінальні 

правопорушення, у графі 23 – інших службових осіб судової гілки влади. 

4.21. До графи 24 зараховується кількість працівників правоохоронних органів, які 

вчинили кримінальні правопорушення, з них, до графи 25 –  працівників органів прокуратури, 

графи 26 – внутрішніх справ, графи 27 – органів, що здійснюють контроль за дотриманням 

податкового законодавства, графи 28 – органів безпеки, графи 29 – державної пенітенціарної 

служби, графи 30 - державної прикордонної служби, графи 31 – державної митної служби.      

4.22. У графі 32 обліковуються дані про посадових осіб інших органів державної влади, 

які вчинили кримінальні правопорушення. 

4.23. У графі 33 відображається загальна кількість військовослужбовців, які вчинили 

правопорушення, з них включаються до графи 34 – офіцери, графи 35 – прапорщики (мічмани). 

У графі 36 із загальної кількості військовослужбовців виокремлюються ті, що несуть службу за 

контрактом, з них у графі 37 – начальники. У графі 38 із загальної кількості 

військовослужбовців виокремлюються ті, що несуть строкову службу, з них у графі 39 – 

начальники.  

Розділ 3. Відомості про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в групі, стані 

сп’яніння та повторно 

У розділі 3 обліковуються дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в групі, 

в стані алкогольного сп’яніння та повторно. 

4.24. Формування даних у рядках здійснюється відповідно до пункту   4.2. Інструкції. 

4.25. У графі 1 відображається загальне число осіб, якими вчинено кримінальні 

правопорушення у групі. До їх числа включаються дані електронної картки про правопорушення, 

учинені в групі дорослих чи неповнолітніх або змішаній групі – за участю неповнолітніх.  

4.26. У графі 2, із їх числа, виокремлюються дані про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у складі організованої групи чи злочинної організації.  

4.27. У графі 3 зазначаються дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у 

складі організованої групи чи злочинної організації з міжрегіональними зв’язками. 

4.28. У графі 4 обліковується число осіб до 18 років, якими учинено кримінальні 

правопорушення разом із повнолітніми особами (змішана група), графі 5 – в групі тільки 

неповнолітніх. 

4.29. У графі 6 вказується кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у 

стані алкогольного сп’яніння, у графі 7 - осіб, які скоїли кримінальні правопорушення у стані 

наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння. 

4.30. У графі 8 обліковується число осіб, які раніше вчиняли кримінальні 

правопорушення, з яких судимість не знята або не погашена та які раніше перебували в УВП.  
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4.31. З їх числа, у графі 9 з графи 8 виокремлюються дані щодо осіб, з яких судимість не 

знята і не погашена. 

Розділи 4-6. Дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у минулих роках 

4.32. У розділах 4 – 6 обліковуються дані про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у минулих роках. Формування цих відомостей здійснюється за правилами, 

передбаченими для складання розділів 1 – 3 цього звіту. 

Розділ 7. Відомості про осіб, щодо яких прийняті рішення судом у кримінальних 

провадженнях. 

4.33. У цьому розділі обліковуються відомості про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, щодо яких у звітному періоді набрали чинності судові рішення. 

Відомості цього розділу формуються на підставі даних інформаційної картки на особу, яка 

вчинила кримінальне правопорушення. 

4.34. У графі 1 обліковуються дані про загальне число осіб, стосовно яких вироки та ухвали 

судів набрали законної сили у звітному періоді. 

4.35. З їх числа у графі 2, виокремлюється число засуджених, у графі 3 – виправданих у 

кримінальних провадженнях осіб. 

4.36. У графі 4 відображається число осіб, стосовно яких кримінальні провадження судом 

закрито за усіх підстав. З їх числа, у графі 5 виділяється число осіб, звільнених від кримінальної 

відповідальності на підставі судових рішень, у графі 6 – осіб, щодо яких кримінальні 

провадження закрито у зв’язку із відмовою прокурора від підтримання державного 

обвинувачення.  

 

Управління статистики, організації та  

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального  

прокурора України  

від 23.10.2012 № 102 

 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я 

про порядок складання та надання звітності за формою № 5 «Звіт про кримінальні 

правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної 

діяльності» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.   Звітність про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, 

установах, організаціях за видами економічної діяльності (далі – кримінальні правопорушення) 

передбачає облік даних про кримінальні правопорушення вказаної категорії, результати їх 

досудового розслідування, а також осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення. 

1.2. Запровадження звітності за формою № 5 викликано змінами, що відбулися у 

кримінальному процесуальному законодавстві, та необхідністю визначення єдиного підходу до 

збору та формування даних про кримінальні правопорушення. 

1.3. Показники звітності формуються на підставі відомостей, внесених прокурорами та 

слідчими органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

1.4. Облік даних про кримінальні правопорушення, результати їх досудового 

розслідування, осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, здійснюється відповідно до 
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кримінального та кримінального процесуального законодавства, а також національного 

класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності». 

1.5. Звітність за формою № 5 є адміністративною звітністю, що складається органами 

прокуратури щомісячно наростаючим підсумком. 

Звіти складаються на бланках, форма яких затверджена Генеральним прокурором України 

за погодженням із центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Внесення до них 

змін та доповнень здійснюється у встановленому порядку. 

 

2. Порядок складання та подання звіту 

2.1. Звітність складається з наростаючим підсумком у цілому по Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києву та Севастополю, територіях обслуговування залізниці.  

2.2. Формування зведеного звіту за формою № 5 по регіону здійснюється у відділах 

статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратур Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

2.3. Формування зведеного звіту за формою № 5 про кримінальні правопорушення 

вчинені на залізницях, здійснюється у відділах статистики, ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань прокуратур обласного рівня, на території яких розміщені УМВС України на 

залізниці. 

2.4. Зведені звіти по регіону підписують особисто прокурори Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя після візування їх заступниками прокурорів обласного 

рівня за напрямами нагляду та виконавцем. 

2.5. Звітність за формою № 5 про кримінальні правопорушення вчинені на залізниці, 

підписує прокурор області (міста Києва) за місцем дислокації управління МВС України на 

транспорті. 

2.6. Звітність про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, 

організаціях за видами економічної діяльності за формою № 5 подається до Генеральної 

прокуратури України та територіальної служби статистики без супровідного листа, за винятком 

випадків, коли у супровідному листі необхідно надати необхідні пояснення.   

2.7. Відділ організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної 

прокуратури України формує зведений звіт за формою № 5 в цілому по Україні, який підписує 

заступник Генерального прокурора України. Один примірник звіту щомісячно надсилається до  

Державної служби статистики України. 

2.8. Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, 

організаціях за видами економічної діяльності за формою № 5 реєструється, копіюється, 

надсилається та зберігається у письмовому та електронному вигляді відповідно до чинних правил 

діловодства.   

 

3. Терміни подання звітності 

3.1. Звіти надаються до встановленого терміну.  

3.2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 

зведений звіт за формою № 5 надсилають до: 

–  Генеральної прокуратури України до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом; 

–  територіальних органів внутрішніх справ, у т.ч. на транспорті, органів безпеки, органів, 

що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, до 3 числа місяця, що 

настає за звітним періодом; 

–  територіальних органів державної статистики в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі – до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3.3. Генеральна прокуратура України узагальнений по Україні «Звіт про кримінальні 

правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної 

діяльності» за формою № 5 формує і підписує до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом 

та направляє його до: 

– МВС України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України до 4 

числа місяця, що настає за звітним періодом; 

–  Державної служби статистики України до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 
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3.4. Датою подання звіту вважається дата його надходження до органів вищого рівня. 

Якщо дата подання звітності за формою № 5 припадає на вихідні (святкові) дні, датою подання 

звіту вважається наступний за ними перший робочий день тижня.  

 

4. Порядок формування показників звітності про кримінальні правопорушення, 

вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності 

4.1. У розділі 1 відображаються дані про кількість облікованих у звітному періоді 

кримінальних правопорушень та результати їх досудового розслідування. 

Формування показників цього розділу здійснюється з використанням національного 

класифікатора «Класифікація видів економічної діяльності». 

4.2. У графі 1 відображаються дані про кількість облікованих у звітному періоді 

кримінальних правопорушень. 

Із загальної кількості облікованих у звітності кримінальних правопорушень за результатами 

досудового розслідування виключаються ті, кримінальні провадження за якими закрито за 

таких підстав: 

9) встановлена відсутність події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК 

України); 

10) встановлена відсутність у діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч.1 ст. 284 

КПК України); 

11) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене 

особою (п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України); 

12) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена 

ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню (п. 6 ч. 1 

ст. 284 КПК України). 

Не обліковуються у звітності відомості про кримінальні правопорушення, які помилково 

внесено реєстраторами до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та зняті з обліку в 

автоматизованій базі даних за документами прокурорського реагування.    

4.3. У графах 2, 3, 4 вказується кількість вчинених кримінальних правопорушень 

залежно від ступеня їх тяжкості з врахуванням вимог ст. 12 Кримінального кодексу України 

(особливо тяжкі, тяжкі, середньої тяжкості). 

4.4. У графі 5 зазначається кількість кримінальних правопорушень проти власності, 

якими спричинено шкоду підприємству, установі, організації або суб’єкту господарювання. 

Із їх числа у графі 6 виокремлюється кількість кримінальних правопорушень щодо 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

(ст.191 КК України), у т.ч. у графі 7– у великих та особливо великих розмірах (чч. 4, 5 ст. 191 КК 

України). 

4.5. У графі 8 відображається кількість кримінальних правопорушень, учинених у сфері 

господарської діяльності. 

4.6. У графі 9 обліковується кількість кримінальних правопорушень, виявлених у сфері 

службової діяльності. З їх числа у графі 10 виділяється кількість зареєстрованих фактів 

хабарництва та отримання неправомірної вигоди. 

4.7. У графі 11 обліковується число кримінальних правопорушень, у яких особам вручено 

повідомлення про підозру відповідно до ст.278 КПК України. 

4.8. До граф 12-14 вносяться дані про кількість кримінальних правопорушень, за якими 

провадження направлені до суду, зокрема до графи 12 – з обвинувальним актом, графи 13 – з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, графи 14 – з клопотанням  про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

4.9. У графах 15, 16 обліковуються дані про кримінальні правопорушення, у яких 

провадження закрито, з них у графі 15 – за усіх підстав, у графі 16 –      за ч. 1 пп. 1, 2, 4, 6 ст. 

284 КПК України. 

4.10. У графі 17 зазначається сума, встановлених під час досудового розслідування, 

матеріальних збитків, спричинених кримінальними правопорушеннями, у графі 18 – сума 

відшкодованих збитків, у графі 19 – сума арешту накладеного на майно, з метою забезпечення їх 

відшкодування. 
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Дані граф 17 – 19 формуються на підставі відомостей про кримінальні провадження, у яких 

закінчене досудове розслідування та зазначаються у тисячах гривень. 

4.11. У рядках 1 – 63 відомості про кримінальні правопорушення обліковуються залежно 

від виду економічної діяльності підприємства, установи, організації у якому або щодо якого 

вчинено таке правопорушення (кримінальний проступок). 

Дані формуються відповідно до довідника «Класифікатор видів економічної діяльності» до 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, який сформовано 

відповідно до однойменного національного класифікатора України. 

4.12. У рядку 64 відображається загальне число скоєних кримінальних правопорушень. 

 

5. Порядок формування відомостей про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення  

на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності 

5.1. Розділ 2 містить інформацію про число осіб, яким вручено письмове повідомлення 

про підозру, та стосовно яких прийнято рішення про звернення до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру чи закриття провадження за нереабілітуючих підстав. 

У цьому розділі виокремлюються відомості щодо осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення в складі групи, у т.ч. організованої групи чи злочинної організації, а також 

залежно від службового становища, яке вони займали на момент учинення кримінального 

правопорушення. 

5.2. У графі 1 обліковується кількість осіб, яких повідомлено про підозру у порядку статті 

278 КПК України. 

Відомості про особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та 

стосовно якої під час досудового розслідування прийнято рішення, передбачене пп. 2–4, 6 ч.1 ст. 

284 КПК України, виключаються з числа осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.   

5.3. У графі 2 відображаються відомості про осіб стосовно яких прокурором прийнято 

рішення про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру чи закриття провадження за нереабілітуючих підстав. 

5.4. У графі 3 відображаються дані щодо кількості осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у складі групи, з них, у графі 4 – у складі організованої групи або злочинної 

організації.  

5.5. У графі 5 обліковується інформація щодо кількості керівників підприємств, 

організацій, установ, які вчинили кримінальні правопорушення, у графі 6 – керівників 

підрозділів, у графі 7 – державних службовців усіх категорій, графі 8 – власників, співвласників 

підприємств усіх форм власності, у графі 9 – приватних підприємців, фермерів. 

Показники граф 5–9 заповнюються на підставі інформації про рід занять та службове 

становище правопорушників з використанням довідника «Рід занять, службове становище». 

5.6. Дані рядків 1–64 формуються у порядку, передбаченому пп. 4.11, 4.12. цієї Інструкції. 

 

 

6. Порядок формування відомостей про кримінальні правопорушення, вчинені з 

використанням бюджетних коштів, а також у сфері земельних відносин, приватизації та 

зовнішньоекономічної діяльності 

6.1. Розділ 3 містить інформацію про кримінальні правопорушення, вчинені в окремих 

пріоритетних галузях економіки, зокрема, пов’язані з незаконним використанням бюджетних 

коштів, приватизацією, земельними відносинами, зовнішньоекономічною діяльністю. 

6.2. Дані граф 1–13 формуються у порядку, викладеному у пункті 4 цієї Інструкції. 

6.3. У рядку 1 відображається загальна кількість кримінальних правопорушень, вчинених 

на підприємствах, установах організаціях за видами економічної діяльності. 

6.4. У рядку 2 обліковуються відомості про кримінальні правопорушення, пов’язані з 

незаконним використанням бюджетних коштів. 

З них, у рядку 3 виокремлюються кримінальні правопорушення, пов’язані з коштами 

державного бюджету, рядку 4 – місцевих бюджетів, рядку 5 – резервного фонду бюджетів усіх 

рівнів, рядку 6 – субвенцій бюджетів усіх рівнів, рядку 7 – коштами, призначеними на 
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виконання державних цільових програм, рядку 8 – у сфері державних закупівель, рядку 9 – з 

незаконним відшкодуванням ПДВ. 

Дані рядків 2– 9 формуються з урахуванням вимог, викладених у пункті 2.22. розділу ІІ 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого 

наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69.  

6.5. У рядку 10 обліковуються злочини, пов’язані з приватизацією, рядку 11 – земельними 

відносинами, рядку 12 – приватизацією землі, рядку 13 – із зовнішньоекономічною діяльністю. 

 

 

Управління статистики, організації та  

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Генеральної прокуратури України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Генерального  

прокурора України  

від 23.10.2012 № 103 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я 

про порядок складання та надання звітності  

за формою № 1-ОЗ «Звіт про результати боротьби з організованими групами та 

злочинними організаціями» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Звіт про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями 

передбачає облік даних про кількість виявлених організованих груп та злочинних організацій, 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у їх складі, відомості щодо закінчених 

кримінальних проваджень у розрізі статей Кримінального кодексу України, про рух 

кримінальних проваджень, встановлені матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення 

предметів злочинної діяльності, а також про результати судового розгляду. 

1.2. Запровадження нової форми звітності за формою № 1-ОЗ викликано змінами, що 

відбулися у кримінальному процесуальному законодавстві, та необхідністю визначення єдиного 

підходу до збору та формування даних про кримінальні правопорушення, скоєні організованими 

групами та злочинними організаціями. 

1.3. Показники звітності формуються на підставі відомостей, внесених прокурорами та 

слідчими органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

1.4. При внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про 

кримінальні правопорушення, вчинені у складі організованих груп та злочинних організацій 

необхідно керуватися розділом VI Кримінального кодексу України, Законом України «Про 
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організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та постановою Пленуму 

Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13. 

1.5. Звітність за формою № 1-ОЗ є адміністративною звітністю, що складається органами 

прокуратури щомісячно наростаючим підсумком. 

Звіти складаються на бланках, форма яких затверджена Генеральним прокурором України 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Внесення до них 

змін та доповнень здійснюється у встановленому порядку. 

 

2. Порядок складання та подання звіту 

2.1. Звітність складається з наростаючим підсумком у цілому по Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києву та Севастополю, територіях обслуговування залізниці.  

2.2. Формування зведеного звіту за формою № 1-ОЗ по регіону здійснюється у відділах 

статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратур Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

2.3. Зведені звіти по регіону підписують особисто прокурори Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя після візування їх заступниками прокурорів обласного 

рівня за напрямами нагляду та виконавцем. 

2.4. Звітність за формою № 1-ОЗ про результати боротьби з організованими групами та 

злочинними організаціями підрозділами транспортної міліції підписує прокурор області (міста 

Києва) за місцем дислокації управління МВС України на транспорті. 

2.5. Звіт про результати боротьби з організованими групами та злочинними 

організаціями за формою 1-ОЗ подається до Генеральної прокуратури України та територіальної 

служби статистики без супровідного листа, за винятком випадків, коли у супровідному листі 

необхідно дати необхідні пояснення.   

2.6. Відділ організації та ведення Єдиного реєстру Генеральної прокуратури України 

формує зведений звіт про результати боротьби з організованими групами та злочинними 

організаціями в цілому по Україні, який підписує заступник Генерального прокурора України.  

2.7. Звіт за формою № 1-ОЗ реєструється, копіюється, надсилається та зберігається у 

письмовому та електронному вигляді відповідно до чинних правил діловодства.   

 

3. Терміни подання звітності 

3.1. Звіти надаються до встановленого терміну.  

3.2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 

зведений звіт за формою № 1-ОЗ надсилають до: 

–   Генеральної прокуратури України до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом; 

–  територіальних органів внутрішніх справ, у т.ч. на транспорті, органів безпеки, органів, 

що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, до 3 числа місяця, що 

настає за звітним періодом; 

–  територіальних органів державної статистики в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі – до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3.3. Генеральна прокуратура України узагальнений по Україні «Звіт про результати 

боротьби з організованими групами та злочинними організаціями» за формою № 1-ОЗ формує і 

підписує до 4 числа місяця, що настає за звітним періодом та направляє його до: 

– МВС України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України до 4 

числа місяця, що настає за звітним періодом; 

–  Державної служби статистики України до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3.4. Датою подання звіту вважається дата надходження його до органів вищого рівня. 

Якщо дата подання звітності за формою № 1-ОЗ припадає на вихідні (святкові) дні, датою 

подання звіту вважається наступний за ними перший робочий день тижня.  

 

4. Порядок формування показників звітності про результати боротьби з організованими 

групами та злочинними організаціями 

4.1. У розділі 1 обліковуються дані, які характеризують виявлені у звітному періоді 

організовані групи та злочинні організації.  
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4.2. У графі 1 відображаються дані про загальну кількість виявлених у звітному періоді 

організованих груп та злочинних організацій, із їх числа у графі 2 виокремлюється число 

виявлених злочинних організацій. 

4.3. У графі 3 із загального числа виокремлюються дані про кількість ОГ та ЗО, 

виявлених органами прокуратури, з них у графі 4 – злочинних організацій. 

4.4. У графі 5 – відображається кількість організованих груп і злочинних організацій 

виявлених органами внутрішніх справ, з них у графі 6   виокремлюється число злочинних 

організацій. 

4.5. У графі 7 із числа виявлених органами внутрішніх справ (графи 5) виокремлюються 

дані про роботу підрозділів ВРОВС та ЗУОГ і ЗО, з них, у графі 8 – злочинних організацій. 

4.6. У графі 9 відображаються дані про число ОГ та ЗО, виявлених органами безпеки, з 

них у графі 10 – злочинних організацій. 

4.7. У графі 11 відображаються дані про кількість ОГ та ЗО, виявлених органами, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, з них у графі 12 – злочинних 

організацій. 

4.8. У рядку 1 обліковується загальна кількість виявлених у звітному періоді 

організованих груп та злочинних організацій. 

4.9. У рядку 2 обліковуються дані про кількість виявлених ОГ та ЗО, до складу яких 

входили неповнолітні особи. 

4.10. У рядку 3 обліковуються дані про виявлені ОГ та ЗО з корумпованими зв’язками, з 

них у рядку 4 – в органах влади та управління. 

4.11. У рядках 5 – 7 виділяється кількість організованих груп та злочинних організацій з 

міжрегіональними та транснаціональними зв’язками, а також сформованих на етнічній основі.  

При заповненні цих даних необхідно керуватись пунктами 4.4.2 – 4.4.5 Положення про 

порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

4.12. У рядках 8 – 17 з рядка 1 обліковуються виявлені організовані групи та злочинні 

організації залежно від сфери економічної діяльності. 

Зокрема, у рядку 8 обліковуються дані про ОГ та ЗО, виявлені у бюджетній системі, у 

рядку 9 – у банківській системі, з них у рядку 10 – у комерційних банках. 

4.13. У рядку 11 відображаються дані про організовані групи, виявлені у фінансово-

кредитній системі (за виключенням банківської), у рядку 13 – сфері земельних правовідносин, у 

рядку 14 – вугільній промисловості, рядку 15 – нафтогазовій промисловості, рядку 16 – 

електроенергетичному комплексі, у рядку 17 – у металургійній промисловості. 

Дані у цих рядках формуються на підставі довідника до Положення про порядок ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань «Класифікатор видів економічної діяльності» (КВЕД). 

4.14. У рядку 12 обліковується число виявлених організованих груп та злочинних 

організацій у сфері приватизації. Дані цього рядка формуються на підставі довідника «Додаткові 

відмітки щодо кваліфікації». 

4.15. У рядках 18 - 21 зазначаються дані про тривалість дії організованих груп та 

злочинних організацій, а у рядках 22 – 25 – про їх чисельність. 

4.16. У розділі 2 обліковуються дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у 

складі організованої групи та злочинної організації. 

Дані граф 1-12 формуються за принципом визначеним цією Інструкцією у пунктах 4.2 – 4.7. 

4.17. У рядку 1 вказується загальна кількість виявлених осіб, які вчинили злочини у складі 

ОГ та ЗО. 

4.18. У рядку 2 зазначається число осіб, які на момент вчинення кримінального 

правопорушення були неповнолітніми. 

4.19. У рядку 3 обліковується кількість осіб, які вчинили злочини у складі груп з 

корумпованими зв’язками. Порядок формування цього показника викладено у пункті 4.4.4 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

З їх числа у рядку 4 виокремлюються особи, які вчинили злочини в органах влади і 

управління. 

4.20. У рядку 5 вказується число осіб, які брали участь у вчиненні кримінальних 

правопорушень у складі ОГ та ЗО з міжрегіональними зв’язками, у рядку 6 – з 

транснаціональними зв’язками, у рядку 7 – сформованих на етнічній основі. 
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4.21. У рядках 8–17 дані про осіб розподіляються залежно від сфери діяльності, у якій ОГ 

та ЗО вчинено кримінальні правопорушення. 

4.22. У рядках 18–21 дані про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

розподіляються залежно від тривалості дії організованої групи та злочинної організації. 

4.23. У розділі 3 відображаються відомості щодо кількості закінчених кримінальних 

проваджень про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами та злочинними 

організаціями, які розподіляються у графах залежно від органу, який проводив досудове 

розслідування. 

4.24. У рядку 1 вказується загальна кількість закінчених у звітному періоді кримінальних 

проваджень. 

4.25. У рядках 2-32 дані про закінчені кримінальні правопорушення розподіляються за 

статтями Кримінального кодексу України. 

4.26. У розділі 4 зазначаються відомості про рух кримінальних проваджень про кримінальні 

правопорушення, учинені організованими групами та злочинними організаціями, які 

розподіляються по графах залежно від органу, який проводив досудове розслідування. 

4.27. У рядку 1 вказується залишок (кількість) незакінчених кримінальних проваджень на 

початок року. 

4.28. У рядку 2 обліковуються дані про кількість розпочатих проваджень у звітному 

періоді, з них у рядку – 3 кількість відновлених проваджень, раніше зупинених чи закритих. 

4.29. У рядку 4 зазначаються відомості про закінчені у звітному періоді кримінальні 

провадження (з повторними). З їх числа у рядку 5 виділяється кількість кримінальних 

проваджень, закінчених понад строк, визначений        ст. 219 КПК України, у т.ч. у рядку 6 – без 

продовження строку розслідування. 

4.30. У рядку 7 обліковується кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з 

обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного 

характеру. У рядку 8 обліковується кількість виявлених кримінальних правопорушень, у рядку 9 

– число осіб, яким повідомлено про підозру, у рядку 10 – кількість осіб у цих провадженнях, 

яким обрано запобіжний захід тримання під вартою. 

4.31. У рядку 11 вказується число закритих кримінальних проваджень. 

4.32. У рядку 12 зазначається кількість кримінальних проваджень, направлених до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. У рядках 13 – 15 з їх числа 

виокремлюються дані про кількість кримінальних правопорушень у цих кримінальних 

провадженнях, осіб, яким повідомлено про підозру, а також які утримувались під вартою. 

4.33. У рядку 16 вказується кількість кримінальних проваджень, направлених за 

підслідністю, а у рядку 17 – приєднаних до інших проваджень. 

4.34. У рядок 18 включаються дані про загальну кількість зупинених кримінальних 

проваджень. З їх числа, залежно від підстав зупинення, у рядку 19 виділяються зупинені 

кримінальні провадження у зв’язку з хворобою, у рядку 20 – у зв’язку з невстановленням 

місцезнаходження підозрюваного, у рядку 21 – для виконання процесуальних дій в межах 

міжнародного співробітництва. 

4.35. У рядку 22 зазначається залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець 

звітного періоду, по яких у рядку 23 зазначається кількість кримінальних правопорушень, у 

рядку 24 – кількість осіб, яким повідомлено про підозру, у рядку 25 – кількість осіб, яким 

обрано запобіжний захід тримання під вартою. 

4.36. У рядку 26 вказується кількість повернутих судом кримінальних проваджень, які 

направлялись до суду з обвинувальними актами (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України), у т. ч. з угодами 

(п.1 ч.3 ст. 314, п.2 ч.2 ст. 407 КПК України), клопотаннями про застосування примусових заходів 

медичного, виховного характеру (п.1 ч.3 ст. 314 КПК України) та про звільнення від 

кримінальної відповідальності (ч.4 ст. 288 КПК України), тощо. 

4.37. До рядка 27 вносяться дані про кількість затриманих осіб, яких звільнено у зв’язку з 

непідтвердженням підозри у вчиненні злочину. 

4.38. У рядку 28 зазначається кількість осіб, щодо яких провадження закрито за 

реабілітуючих підстав, з них у рядку 29 виокремлюються дані щодо кількості осіб, які 

утримувалися під вартою. 
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4.39. У розділі 5 вказуються відомості про встановлені у закінчених кримінальних 

провадженнях матеріальні збитки (у тисячах гривень), їх відшкодування та вилучення предметів 

злочинної діяльності. 

При формуванні цих даних слід керуватися пунктами 4.8., 4.8.1. – 4.8.6 Положення про 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

4.40. У розділі 6 зазначаються відомості про результати судового розгляду у звітному 

періоді кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені у складі 

організованих груп та злочинних організацій. Дані цього розділу формуються на підставі 

інформаційної картки на особу у кримінальному провадженні. 

4.41. У рядку 1 вказується загальна кількість розглянутих судом кримінальних проваджень 

про кримінальні правопорушення, учинені у складі організованих груп та злочинних організацій.  

4.42. З їх числа у рядку 2 виділяється кількість розглянутих судом кримінальних 

проваджень, які були скеровані до суду у звітному періоді, а у рядку 3 – кількість осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення у складі організованих груп та злочинних організацій. 

4.43. У рядку 4 обліковуються дані про кількість кримінальних проваджень, у яких за 

вироком суду підтвердився факт учинення кримінального правопорушення у складі організованої 

групи та злочинної організації. З їх числа у рядку 5 виділяється кількість кримінальних 

проваджень, скерованих до суду у звітному періоді, а у рядку 6 – кількість обвинувачених осіб. 

4.44. Із рядка 6 виокремлюється у рядку 7 кількість осіб, засуджених до позбавлення волі, 

у рядку 8 – у т.ч. із застосуванням ст. 75 КК України, у рядку 9 – засуджених до інших видів 

покарань, у рядку 10 – звільнених від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими 

підставами. 

4.45. У рядку 11 вказується кількість виправданих осіб і осіб, щодо яких справи судами 

закриті за реабілітуючих підстав. З їх числа у рядку 12 виділяється кількість осіб, які 

утримувалися під вартою. 

 

 

Управління статистики, організації та  
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