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№ к
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Про організацію діяльності прокурорів 
у кримінальному провадженні, процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, 
підтримання публічного обвинувачення в суді, 
оскарження судових рішень

З метою забезпечення належної організації діяльності прокурорів у 
кримінальному провадженні, процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 
кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і 
розшуковими діями органів досудового розслідування, підтримання публічного 
(державного) обвинувачення (далі -  обвинувачення) в суді, оскарження судових 
рішень, здійснення інших повноважень в межах компетенції органів 
прокуратури, керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур:

1.1. Повідомлення про призначення прокурорів у кримінальному 
провадженні направляти органу досудового розслідування за підписом 
керівника органу прокуратури або його першого заступника чи заступника, на 
яких покладений обов'язок нагляду за додержанням законів органами, що 
провадять дізнання та досудове розслідування.

1.2. Невідкладно інформувати у межах компетенції управління нагляду за 
додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть 
боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, відділ захисту 
інтересів дітей та протидії насильству (далі - структурні підрозділи обласної 
прокуратури, які здійснюють нагляд у кримінальному провадженні) про 
результати розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
прокурорів -  процесуальних керівників досудового розслідування, 
забезпечивши їх належний облік, а також про випадки неявки прокурора у 
судові засідання, у тому числі під час розгляду клопотань слідчим суддею, із 
зазначенням причин.



У такому ж порядку повідомляти про факти повернення судами 
обвинувальних актів, які не відповідають вимогам Кримінального 
процесуального кодексу України. В інформації зазначати: номер провадження; 
дату його реєстрації; орган розслідуванйя; фабулу справи; прізвище, ім'я та 
по-батькові обвинуваченого; статтю Кримінального кодексу України; суму 
заподіяних збитків, їх відшкодування; дату направлення обвинувального акту 
до суду, причини повернення.

1.3. Щоквартально направляти до структурних підрозділів обласної 
прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному 
провадженні, дані про оголошення судами осіб у розшук, із зазначенням даних 
щодо застосованих заходів забезпечення кримінального провадження стосовно 
них під час досудового розслідування, статті Кримінального кодексу України, 
дати оголошення судом у розшук, дати направлення такої ухвали до 
відповідних органів та дати заведення оперативно-розшукової справи.

1.4. Повідомляти про виявлену в ході судового розгляду необхідність 
застосування ст. 69 КК України по тяжких та особливо тяжких кримінальних 
правопорушеннях, інших злочинах, які набули в суспільстві негативного 
резонансу, структурні підрозділи обласної прокуратури, які здійснюють нагляд 
у кримінальному провадженні.

1.5. У випадку неузгодженості позиції з процесуальним прокурором у 
кримінальному провадженні щодо необхідності апеляційного чи касаційного 
оскарження судового рішення письмово звертатися до відповідних заступників 
керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов’язків з вмотивованою 
пропозицією про подання апеляційної (касаційної) скарги та долученням копії 
судового рішення.

У разі недосягнення згоди із зазначених питань між відповідними 
заступниками керівника обласної прокуратури доповідати про це керівнику 
обласної прокуратури для прийняття остаточного рішення.

1.6. Невідкладно інформувати структурні підрозділи обласної 
прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному 
провадженні, та відділ організації і забезпечення підтримання публічного 
обвинувачення в суді про ухвалення судами виправдувального вироку або 
ухвали про закриття провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2 
частини першої, пунктом 2 частини другої статті 284, частиною другою статті 
501, частиною третьою статті 513 КПК України (далі — реабілітуюче судове 
рішення).

1.7. Наглядові провадження по кримінальних провадженнях, розглянутих 
судом, надавати для зберігання до підрозділу з обліку та доставки документів 
місцевих прокуратур тільки за резолюцією керівника органу прокуратури.

2. Контроль за якістю участі прокурорів у судовому провадженні у 
першій інстанції, а також якістю оскарження незаконних судових рішень 
забезпечувати керівникам місцевих прокуратур (окружних) та структурним



з

підрозділам обласної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням 
законів у кримінальному провадженні та процесуальне керівництво.

3. Прокурорам обласної прокуратури, які підтримували публічне 
обвинувачення в суді:

3.1. У кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування 
проводилось слідчими підрозділами обласних управлінь органів Національної 
поліції України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби 
України, повідомляти про свою позицію щодо необхідності застосування ст. 69 
КК України по тяжких та особливо тяжких злочинах, інших злочинах, які 
набули у суспільстві негативного резонансу, першого заступника чи заступника 
керівника обласної прокуратури, на якого покладено обов'язок по нагляду за 
додержанням законів у кримінальному провадженні.

4. Відділу організації і забезпечення підтримання публічного 
обвинувачення в суді:

4.1. Здійснювати моніторинг Єдиного державного реєстру судових 
рішень та вивчення судових рішень, ухвалених у кримінальних провадженнях, 
щодо їх законності протягом строків апеляційного оскарження, за наявності 
підстав — ініціювати підготовку проектів апеляційних скарг для їх подання 
керівником обласної прокуратури чи його заступником згідно з розподілом 
обов’язків.

4.2. Забезпечити облік поданих прокурорами касаційних скарг, 
направлення їх копій до відповідного галузевого підрозділу Офісу 
Генерального прокурора.

5. Управлінню нагляду за додержанням законів Національною поліцією 
України  ̂ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю:

5.1. Висновки із правовою позицією щодо законності ухваленого судом 
рішення і наявності підстав для подальшого оскарження цього рішення в 
апеляційному порядку, які надійшли з місцевих (окружних) прокуратур, у разі 
відсутності підстав для реагування упродовж 8-ми днів з дня надходження 
разом з висновком щодо законності ухвалених судових рішень та з копією 
судового рішення передавати до відділу підтримання обвинувачення в суді для 
вивчення на предмет відповідності закону.

6. Керівникам структурних підрозділів обласної прокуратури, які 
здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні та 
процесуальне керівництво:

6.1. Забезпечити належний розгляд скарг слідчих на дії, рішення та 
бездіяльність прокурорів у кримінальному провадженні у відповідності до 
вимог Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечити 
належний облік вказаних скарг.

6.2. Невідкладно інформувати відділ організації і забезпечення 
підтримання публічного обвинувачення в суді та у триденний строк із дня 
ухвалення виправдувального вироку або ухвали про закриття провадження з



реабілітуючих підстав про прийняття такого рішення за участі процесуальних 
керівників місцевих (окружних) прокуратур та підпорядкованих відділів, а 
надалі про його скасування чи набрання законної сили -  відповідні наглядові 
підрозділи Офісу Генерального прокурора.'

6.3. Касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень, надіслані 
місцевими (окружними) прокурорами, невідкладно скеровувати до відділу 
організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді.

7. Керівникам структурних підрозділів обласної прокуратури, які 
здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні та 
процесуальне керівництво, та відділу організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді організовувати вивчення поданих місцевими 
(окружними) прокурорами апеляційних та касаційних скарг на предмет їх 
відповідності вимогам закону. За відсутності реагування місцевих (окружних) 
прокурорів на незаконні судові рішення готувати проекти апеляційних та 
касаційних скарг, вносити їх за підписом керівника обласної прокуратури, його 
першого заступника чи заступника згідно з розподілом обов’язків.

У разі недосягнення згоди із зазначених питань між відповідними 
заступниками керівника обласної прокуратури, доповідати про це керівнику 
обласної прокуратури для прийняття остаточного рішення.

8. Керівникам структурних підрозділів обласної прокуратури здійснювати 
контроль за якістю оскарження незаконних судових рішень підлеглими 
працівниками.

9. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур, а також структурних 
підрозділів обласної прокуратури відповідно до компетенції та спеціалізації 
налагодити співпрацю з судами щодо узгодження часу призначення 
кримінальних проваджень до розгляду. Забезпечити явку до суду 
обвинувачених (підсудних), потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів.

10. З метою забезпечення ефективної участі прокурорів у судовому 
провадженні структурним підрозділам обласної прокуратури, які здійснюють 
нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні та процесуальне 
керівництво, проводити спільні навчальні заходи з відділом організації і 
забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 
заступника керівника обласної прокуратури згідно розподілу обов’язків.

12. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Рівненської 
області від 06.06.2019 № 47 «Про організацію нагляду за досудовим 
розслідуванням у формі процесуального керівництва, підвищення якості та 
ефективності участі прокурорів у судовому розгляді, оскарження незаконних 
судових рішень».

Керівник обласної прокуратури ^  А. Рудницький


