
Терміни
подання

до 2 числа за 
звітним періодом

до 2 числа за 
звітним періодом

до 3 числа за 
звітним періодом

до 2 числа за 
звітним періодом

до 5 числа за 
звітним періодом

до 2 числа за 
звітним періодом

Респондент: 

Найменування: Прокуратура Сумської області
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Кірова,33

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

спільний наказ ГП, МВС, СБ, ДПС України
від 15 листопада 2012 р. № 110/1031/1037/514

за погодженням з Держстатом України

Слідчі підрозділи апарату Генеральної прокуратури 
України – до відділу статистичної інформації та 
аналізу управління статистики, організації та ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної 
прокуратури України

ЗАТВЕРДЖЕНОПрокурори районів у містах з районним поділом – 
прокурору міста

Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, 
Дніпровської екологічної прокуратури – прокурору 
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 
Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя, Дніпровський екологічний 
прокурор – до Генеральної прокуратури України

Прокурори міст з районним поділом – прокурору 
обласного рівня

Місячна-поштова 

ЗВІТНІСТЬ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
РОБОТИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

за 2 місяці 2013 року

Подають: Форма № 1-СЛМ
Міські, районні, міжрайонні, екологічні прокурори, 
прокурори з нагляду за додержанням законів у 
транспортній сфері – прокурору Автономної 
Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, 
Дніпровському екологічному прокурору



Таблиця 1

ря
до

к

б 1

1 40
2 139
3 55

з них: 4

5 4
у т. ч.: 6

7

8

9 51
з них: 10

11 1
з них: 12

13 4
14 38

15

Закінчено кримінальних проваджень (з повторно закінченими)
закінчено проваджень у строки понад 2 місяці
проваджень з обвинувальним актом

Направлено 
до суду

Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок звітного періоду
а

клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної 
відповідальності

Приєднано кримінальних проваджень до інших проваджень
Число підозрюваних осіб, стосовно яких кримінальне провадження закрито 
прокурором на підставі п.п. 1-3 ст. 284 КПК України 

з угодами про примирення чи визнання винуватості

закрито прокурором

клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру

Розпочато кримінальних проваджень у звітному періоді

Направлено кримінальних проваджень за підслідністю

Закрито кримінальних проваджень

Зупинено кримінальних проваджень
у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного

з них: 16

17

з них: 18

19

з них: 20

21 81

з них: 22 6

23

24

25 2

26

27

28 421

Прокурор

_________________________________________
(підпис)

Контрольний рядок

Направлено до суду 
кримінальних проваджень 
з обвинувальним актом 
(без повторних):

про правопорушення, вчинені у сфері земельних 
правовідносин
про правопорушення, вчинені у бюджетній системі

Число заарештованих у незакінчених кримінальних провадженнях зі строком 
тримання під вартою понад шістдесят днів

Число осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв’язку з відмовою 
прокурора від підтримання державного обвинувачення

Число виправданих осіб судами
трималися під вартою

трималися під вартою

про правопорушення, вчинені у складі ОГ та ЗО
про корупційні правопорушення

(П.І.Б.)

Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець місяця
з повідомленням особи про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення

прокурором на підставі п.п. 1-3 ст. 284 КПК України 
трималися під вартою

Начальник слідчого відділу (управління)
_________________________________________

(підпис)

Виконавець
(підпис)

Звіт складено в          примірнику
Прим. №1
Прим. №2 Вих. № ___   “___” _______________200__р.

Телефон:                                    факс:                              електронна пошта:                                                               .

(П.І.Б.)


