КЕРІВНИК ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Таблиця 20

начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за
додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своєї компетенції (п. 8 ст. 3)

Керівник органу досудового розслідування
уповноважений:

Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний:

визначати слідчого (слідчих), який буде здійснювати досудове
розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою
групою – визначити старшого слідчої групи, який керує діями інших
слідчих
доручати розслідування кримінальних проступків співробітникам
інших підрозділів органів внутрішніх справ.
відсторонити слідчого від проведення досудового розслідування
мотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи
з наступним повідомленням прокурора та призначити іншого слідчого у
випадку наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу
або у випадку неефективного досудового розслідування
ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому
письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам
прокурора
вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх
допущення слідчим
погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати
строк їх проведення, у випадках передбачених КПК
здійснювати досудове розслідування,
повноваженнями слідчого

користуючись

при

цьому

уповноважує слідчого, який здійснює досудові розслідування щодо
неповнолітніх (ч. 2 ст. 484)

виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у
письмовій формі
умисне систематичне невиконання законних вказівок прокурора, та
доручень прокурора, наданих в порядку, передбаченому КПК, тягне за
собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 381-1 КК
України у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до 2 років або без такого

здійснювати інші повноваження, передбачені КПК
строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути
продовжений керівником органу досудового розслідування, якщо
негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його або слідчого
рішенням - до 6 місяців (ст. 246)
у випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до
слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального
провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних
слідчих (розшукових) дій, слідчий має право звернутися до керівника
органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання
за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед
прокурором вищого рівня (ч. 3 ст. 40)

