Таблиця 21

СЛІДЧИЙ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Слідчий уповноважений:
починати досудове розслідування за наявності
підстав, передбачених КПК
проводити слідчі (розшукові) дії та негласні
слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених
КПК

службова особа органу внутрішніх справ,
органу безпеки, органу, що здійснює
контроль за додержанням податкового
законодавства, органу державного бюро
розслідувань, уповноважена в межах
компетенції,
передбаченої
КПК,
здійснювати
досудове
розслідування
кримінальних правопорушень (п. 17 ст. 3)

доручати проведення слідчих (розшукових) дій та
негласних слідчих (розшукових) дій відповідним
оперативним підрозділам

здійснювати інші повноваження, передбачені КПК

призначати ревізії та перевірки у порядку,
визначеному законом

слідчий має право оскаржувати будь-які
рішення, дії чи бездіяльність прокурора
(ст. 311)

звертатися за погодженням з прокурором до
слідчого судді з клопотаннями про застосування
заходів
забезпечення
кримінального
провадження, проведення слідчих (розшукових)
дій та негласних слідчих (розшукових) дій

приймати процесуальні рішення у передбачених
КПК випадках, в тому числі щодо закриття
кримінального провадження за наявності підстав,
передбачених ст. 280 КПК

повідомляти за погодженням з прокурором особі
про підозру
за
результатами
розслідування
складати
обвинувальний акт, клопотання про застосування
примусових заходів виховного характеру або
клопотання про застосування примусових заходів
медичного характеру та подавати їх прокурору на
затвердження

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 (ч. 3 ст. 40)

Слідчий зобов’язаний:
всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини
кримінального провадження, виявити як ті обставини,
що викривають, так і ті, що виправдовують
підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини,
що пом’якшують чи обтяжують його покарання,
надати їм належну правову оцінку та забезпечити
прийняття законних і неупереджених процесуальних
рішень (ст. 9)
у межах своєї компетенції розпочати досудове
розслідування в випадку безпосереднього виявлення
ознак
кримінального
правопорушення
(за
виключенням
випадків,
коли
кримінальне
провадження може бути розпочате лише на підставі
заяви потерпілого) або в разі надходження заяви
(повідомлення)
про
вчинення
кримінального
правопорушення, а також вжити всіх передбачених
законом
заходів
для
встановлення
події
кримінального правопорушення та особи, яка його
вчинила.
повідомити прокурора про прийняття рішення щодо
проведення певних негласних слідчих (розшукових)
дій та отримані результати
виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у
письмовій формі

умисне систематичне невиконання законних вказівок
прокурора, та доручень прокурора, тягне за собою
кримінальну
відповідальність,
передбачену
ст. 381-1 КК України

