
Терміни

подання

до 2 числа за 

звітним періодом

до 2 числа за 

звітним періодом

до 2 числа за 

звітним періодом

до 3 числа за 

звітним періодом

до 3 числа за 

звітним періодом

до 2 числа за 

звітним періодом

до 4 числа за 

звітним періодом

Респондент: 

Найменування: Прокуратура Сумської області

Місцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 33

Головна військова прокуратура Генеральної 

прокуратури України – відділу статистичної 

інформації та аналізу управління організації ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

статистичної інформації Генеральної прокуратури 

України

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

ЗВІТНІСТЬ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

РОБОТИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

спільний наказ ГП, МВС, СБ, ДПС України

від 15 листопада 2012 року № 

110/1031/1037/514

зі змінами (у редакції спільного наказу 

Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України та Державної 

фіскальної служби України 

від 12 березня № 23/194/233/157)

за погодженням з Держстатом

Структурні підрозділи Генеральної прокуратури 

України, які здійснюють досудове розслідування – 

відділу статистичної інформації та аналізу управління 

організації ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та статистичної інформації Генеральної 

прокуратури України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Військові прокурори гарнізонів (на правах міських) – 

військовому прокурору регіону

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва і Севастополя – Генеральній прокуратурі 

України

Військові прокурори регіонів – Головній військовій 

прокуратурі Генеральної прокуратури України

Слідче управління Головної військової прокуратури – 

відповідному заступнику Генерального прокурора 

України

за 5 місяців 2016 року

Подають:

Слідчі підрозділи прокуратур Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя – прокурору 

Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і 

Севастополя

“місячна”

Форма № 1-СЛМ



Таблиця 1

р
я
д

о
к

б 1

1 68
2 170

з них: 3 33
4 98

з них: 5 3
6 16
7 1
8 3
9

10

11 82

з них: 12

13 6

з них: 14 5
15 23
16 20

17

з них: 18

19

з них: 20

21 2

з них: 22

23

з них: 24

25

з них: 26

27 91

з них: 28 7
29

з них: 30

31

32

33

34 9
35

36 2

37 639

Прокурор

(П.І.Б.) (підпис)

Начальник слідчого

відділу (управління)
(П.І.Б.) (підпис)

Виконавець
(П.І.Б.) (підпис)

Звіт складено в        примірнику

Прим. №1

Прим. №2 Вих. № ___   “___” _______________200__р.

Контрольний рядок

Телефон: _______________ факс: ________________ електронна пошта: __________________________

про правопорушення, вчинені у складі ОГ та ЗО

про корупційні правопорушення

про правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин

про правопорушення, вчинені у бюджетній системі

Направлено до суду 

кримінальних проваджень з 

обвинувальним актом (без 

повторних):

зі строком тримання під вартою понад шістдесят днів

Повернуто кримінальних справ на додаткове розслідування

Повернуто обвинувальних актів, клопотань відповідно до п. 3 ч. 3ст. 314 КПК України

з повідомленням особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Кількість осіб, які тримаються під вартою за незакінченими кримінальними провадженнями

трималися під вартою

Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець місяця

Кількість обвинувачених та підозрюваних, стосовно яких провадження закрито за 

реабілітуючими підставами (за кримінальними справами, розслідуваними до 20.11.2012)

клопотань про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності

Закрито кримінальних проваджень

закрито прокурором

а

Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок звітного періоду

Розпочато кримінальних проваджень у звітному періоді

відновлено розслідування у раніше закритих кримінальних провадженнях

Закінчено кримінальних проваджень (з повторно закінченими)

закінчено проваджень у строки понад 2 місяці

Направлено 

до суду
клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру

проваджень з обвинувальним актом

у т. ч.:
з угодами про примирення

з угодами про визнання винуватості

Кількість осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв’язку з відмовою прокурора від 

підтримання державного обвинувачення

у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного

Об’єднано кримінальних проваджень

трималися під вартою

трималися під вартою

Кількість виправданих і осіб, стосовно яких провадження закриті судом за реабілітуючими 

підставами

трималися під вартою
Кількість виправданих і осіб, стосовно яких справи закриті судом за відсутністю події або 

складу злочину і за недоведеністю обвинувачення (за справами, направленими до суду до 

20.11.2012)

Направлено кримінальних проваджень за підслідністю

Зупинено кримінальних проваджень

Кількість підозрюваних, стосовно яких кримінальне провадження закрито прокурором на 

підставі п.п. 1-3 ст.284 КПК України

трималися під вартою


