
Д одаток 7
до Інструкції зі складання 
звітності про роботу слідчих 
(підпункт 2 пункту 2 розділу І)

ЗВІТНІСТЬ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

за 4 місяці 2019 року

Подають:
Строки
подання

Слідчі підрозділи регіональних прокуратур -  керівнику регіональної 
прокуратури

до 03 числа місяця, 
що настає за 

звітним періодом

К ерівники регіональних прокуратур -  Генеральній прокуратурі України
до 05 числа місяця, 

що настає за 
звітним періодом

Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України, які здійснюють 
досудове розслідування, -  підрозділу з питань організаційного забезпечення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної 
роботи Генеральної прокуратури України

до 03 числа місяця, 
що настає за 

звітним періодом

Форма № 1-СЛМ 

(місячна)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ

Генеральної прокуратури України, 
М іністерства внутріш ніх справ України, 

Служби безпеки У країни, 
М іністерства фінансів України, 

Національного антикорупційного 
бю ро України 

від 24 жовтня 2017 року 
№  298/875/593/866/200-0

за погодженням з Держстатом

Респондент: слідчий відділ 17/1

Найменування: Прокуратура Закарпатської області

Місцезнаходження: 88000м.Ужгород, вул.Коцюбинського, 2а

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тошо, №  будинку)



Таблиця 1

Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок звітного періоду 175
Розпочато проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно 
з частиною третьою статті 217 КПК України)_________________________________________________
Відновлено розслідування у раніше закритих кримінальних провадженнях
Відновлено розслідування у раніше зупинених кримінальних провадженнях
Надійшло проваджень від інших органів (у тому числі із судів), прийнятих до провадження
Закінчено кримінальних проваджень (з повторно закінченими) 41

з них: закінчено проваджень у строки понад 2 місяці
обвинувальних актів

Направлено 
ДО суду

у тому числі:
з угодою про примирення
з угодою про визнання винуватості 10

клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру п
клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності 12

Закрито кримінальних проваджень 13 39
з них: закрито прокурором 14

Кількість кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування 15

з них: у зв язку з оголошенням у розшук підозрюваного 16

Направлено кримінальних проваджень за підслідністю 17

Об’єднано кримінальних проваджень 18

Кількість підозрюваних, стосовно яких кримінальне провадження закрито прокурором на 
підставі пунктів 1-3 статті 284 КПК України_____________________________________________

з них: трималися під вартою 20

Кількість обвинувачених та підозрюваних, стосовно яких провадження закрито за 
реабілітуючими підставами (за кримінальними справами, розслідуваними до 20.11.2012)

21

з них: трималися під вартою 22

Кількість виправданих осіб та осіб, стосовно яких провадження закриті судом за 
реабілітуючими підставами____________________________________________________

23

з них: трималися під вартою 24
Кількість виправданих осіб та осіб, стосовно яких справи закриті судом за відсутністю події або 
складу злочину і за недоведеністю обвинувачення (за кримінальними справами, направленими 
по сулу ло 2 0 ,11 .2012!_________________________________________________________________________________

25

з них: |трималися під вартою________________________________________________________
Кількість осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв’язку з відмовою прокурора від
підтримання державного обвинувачення____________________________________________________

26

27

з них: трималися під вартою 28

Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець місяця 29 134
з них: з повідомленням особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення зо

Кількість осіб, які тримаються під вартою, за незакінченими кримінальними провадженнями 31

з них: зі строком тримання під вартою понад шістдесят днів 32

Повернуто кримінальних справ на додаткове розслідування 33

Повернуто обвинувальних актів, клопотань відповідно до пункту 3 частини третьої статті 314 
КПК України_____________

34

про правопорушення, вчинені у складі організованої групи та
Направлено до суду 
обвинувальних актів (без 
повторних):

Контрольний рядок

Прокурор

Керівник органу 

досудового розслідування«

Виконавець

Т ел еф о н :_________________________

35

дні\)\сфері земельних правовідносин 
ані у бюджетній системі

(прізй)нце, ім ’я, по батькові)

A.Ю.Манькут
(підпис)

B.М.Іванцьо
(підпис)

А.А. Б і шк о
(підпис)

_ факс: _ _ електронна пош та:

Звіт складено в  примірниках


