ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (СТ. 214)
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
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Реєструється в ЖРЗПКП
(журнал реєстрації заяв та повідомлень
про кримінальні правопорушення)

інформація, що не містить ознак
кримінального правопорушення.

Заявник отримує від органу, до якого
він подав заяву, документ (талонповідомлення), що підтверджує її
прийняття і реєстрацію (ст. 60 КПК).

Виняток:

у випадку виявлення ознак кримінального
правопорушення на морському чи
річковому судні, що перебуває за межами
України,
досудове
розслідування
розпочинається негайно; відомості про
нього вносяться до Єдиного реєстру
досудових розслідувань при першій
можливості.

У
випадку
зміни
кваліфікації
кримінального
правопорушення
(із
злочину на кримінальний
проступок) слідчий, за
погодженням з керівником
органу
досудового
розслідування
рапортом
передає
матеріали
розслідування
особі,
уповноваженій
на
здійснення розслідування
кримінальних проступків
(співробітнику
іншого
підрозділу ОВС).
Якщо зміна кваліфікації
відбувається у зворотному
порядку, то уповноважена
на
здійснення
розслідування
кримінальних проступків
особа рапортом передає
матеріали
керівнику
органу
досудового
розслідування.

Реєструється в ЖОІ
(журнал обліку інформації)

Таблиця 1
Керівник органу
досудового
розслідування
визначає
попередню
правову
кваліфікацію
і
працівника, який
проводитиме
розслідування.

На початку розслідування слідчий
перевіряє наявність вже розпочатих
досудових розслідувань щодо того ж
Доручення керівника про проведення: розслідування злочину (провадження досудового слідства) – слідчому;
кримінального правопорушення.

кримінального проступку (провадження дізнання) - співробітникам інших підрозділів ОВС (супровідним листом,
що реєструється в канцелярії органу досудового розслідування). Після цього інформація передається
уповноваженій особі підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення для внесення в ЄРДР.

Внесення прокурором, слідчим (уповноваженою особою підрозділу
інформаційно-аналітичного забезпечення) інформації до Єдиного реєстру
досудових розслідувань (ЄРДР) та початок досудового розслідування.

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, наведені
потерпілим, заявником чи виявлені 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 слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та розпочав
розслідування;
7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.
У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та
присвоюється номер кримінального провадження.
Повідомлення із дотриманням вимог ст.ст. 111, 112, ч. 6 ст. 214 КПК, слідчим (іншою уповноваженою
особою: о/у, ДІМ ) прокурора, заявника та потерпілого про початок розслідування.

Якщо відомості внесені прокурором до ЄРДР, він невідкладно, але не пізніше наступного дня з дотриманням правил
підслідності прокурор зобов’язаний передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити
(відповідним дорученням у порядку п. 3 ч. 2 ст. 36 КПК) проведення досудового розслідування.

