
 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 

НАКАЗ 
№ 178  

 
"_30_" жовтня 2020 року                          м. Луцьк 
 
Про окремі питання організації 
діяльності прокурорів з питань   
підтримання публічного обвинувачення  
в суді 
 

З метою ефективної реалізації конституційної функції прокуратури – 
підтримання публічного обвинувачення в суді, у зв’язку з структурними та 
законодавчими змінами, керуючись ст. 11 Закону України "Про прокуратуру",  
 
НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур: 
1.1. Копію процесуального документа про зміну обвинувачення, висунення 

додаткового обвинувачення, відмову від підтримання обвинувачення – не 
пізніше наступної доби після його погодження або відмови у погодженні 
скеровувати до відділу нагляду за додержанням законів територіальними 
органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного 
обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю обласної прокуратури. 

1.2. Копію угоди про визнання винуватості – не пізніше наступної доби 
після її укладення скеровувати до відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні оперативно-
розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та 
підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 
обласної прокуратури. 

1.3. Висновки із правовою позицією щодо законності ухваленого судом 
першої інстанції вироку та його копію (складені та погоджені у відповідності 
до вимог пункту 13 Порядку організації діяльності слідчих та прокурорів 
органів прокуратури у кримінальному провадженні, затвердженого наказом 
Генеральної прокуратури України  від 28.03.2019 №51) - упродовж доби 
скеровувати першому заступнику чи заступнику керівника обласної 
прокуратури відповідно до розподілу обов’язків поштовим і електронним 
зв’язком.  
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1.4. Висновки із правовою позицією щодо законності ухваленої 

судом першої інстанції ухвали та її копію  - упродовж двох діб з часу 
ухвалення скеровувати першому заступнику чи заступнику керівника 
обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків поштовим і 
електронним зв’язком.  

1.5. Не пізніше 10 днів до закінчення строку апеляційного оскарження, 
строку звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами та 30 днів до закінчення строку касаційного 
оскарження проект апеляційної чи касаційної скарги, а також заяви про 
перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами 
направляти для вивчення до відділу організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді обласної прокуратури. 

Копію апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими, виключними  обставинами, у тому числі повторно 
поданої, -  не пізніше наступної доби після її подання скеровувати до відділу 
організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді 
обласної прокуратури. 

1.6. Копію судового рішення про залишення апеляційної, касаційної скарги 
прокурора без руху, її повернення або відмову у відкритті провадження, 
повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими, 
виключними обставинами – не пізніше наступної доби після його 
надходження скеровувати до відділу організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді обласної прокуратури. 

1.7. Копію доповнення, зміни або відмови від апеляційної, касаційної  
скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими, виключними 
обставинами – не пізніше наступної доби після її подання скеровувати до 
відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в 
суді обласної прокуратури. 

1.8. У випадку ухвалення реабілітуючого судового рішення у  
кримінальному провадженні, а надалі – про його скасування чи набрання 
законної сили невідкладно упродовж доби інформувати, із наданням копії 
судового рішення,  відділ організації і забезпечення підтримання публічного 
обвинувачення в суді обласної прокуратури та відділ нагляду за 
додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та 
підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 
обласної прокуратури. 

 
2. Відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами 

поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, 
досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення 
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управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією 
України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю обласної прокуратури здійснювати: 

2.1. Вивчення  копій процесуальних документів про зміну обвинувачення, 
висунення додаткового обвинувачення, відмову від підтримання обвинувачення 
у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось 
територіальними органами поліції. Про обґрунтованість зазначених 
процесуальних документів з відповідним висновком упродовж трьох днів 
доповідати першому заступнику чи заступнику керівника  обласної  
прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. 

2.2. Опрацювання копій угод про визнання винуватості. Про 
обґрунтованість зазначених документів з відповідним висновком упродовж 
трьох днів доповідати першому заступнику чи заступнику керівника обласної  
прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. 

2.3. Перевірку висновків місцевих (окружних) прокуратур про законність 
ухвалених судами першої інстанції рішень та, за наявності підстав, ініціювання 
подання апеляційних скарг прокурорами, які брали участь у судовому розгляді 
кримінальних проваджень.  

Зазначені висновки з копіями судових рішень у триденний строк з дня 
отримання передавати для опрацювання до відділу організації і забезпечення 
підтримання публічного обвинувачення в суді обласної прокуратури  

 
3. Відділу організації і забезпечення підтримання публічного 

обвинувачення в суді обласної прокуратури здійснювати: 
3.1. У межах компетенції аналітичні та методичні функції з питань 

підтримання публічного обвинувачення в суді. 
3.2. Забезпечення участі у судовому провадженні з перегляду судових 

рішень в апеляційному порядку у кримінальних провадженнях на судові 
рішення, ухвалені за участю прокурорів місцевих (окружних) прокуратур. 

3.3. Перевірку висновків місцевих (окружних) прокуратур про законність 
ухвалених судами першої інстанції рішень та, за наявності підстав, ініціювання 
подання апеляційних скарг прокурорами, які брали участь у судовому розгляді 
кримінальних проваджень. 
 3.4. Забезпечення реалізації, передбачених частиною четвертою статті 36 
КПК України, повноважень керівництва обласної прокуратури у судовому 
провадженні щодо кримінальних правопорушень на подання апеляційних та 
касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами. 
 

3.5. Вивчення апеляційних і касаційних скарг, доповнень, змін або відмов 
від апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за 
нововиявленими або виключними обставинами, поданих прокурорами місцевих 
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(окружних) прокуратур  та обласної прокуратури. 

3.6. Інформування про результати апеляційного розгляду кримінального 
провадження керівників місцевих (окружних) прокуратур, а також відділу 
нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при 
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового 
розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду 
за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної 
прокуратури про результати апеляційного перегляду реабілітуючого судового 
рішення, ухвали про повернення обвинувального акту. 

3.7. Систематичний моніторинг судових рішень, ухвалених  за 
результатами розгляду кримінальних проваджень та оприлюднених у Єдиному 
реєстрі судових рішень України. 

3.8. У місячний строк після набрання реабілітуючими рішеннями законної 
сили, із залученням відділу нагляду за додержанням законів територіальними 
органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, 
досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення 
управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та 
органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною 
злочинністю обласної прокуратури, забезпечити складання мотивованих 
висновків щодо належного виконання процесуальних обов’язків прокурором у 
кримінальному провадженні та законності судового рішення. 

 
4. Керівникам структурних підрозділів обласної прокуратури, якими 

здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях: 
4.1. У межах строків на апеляційне оскарження скеровувати до відділу 

організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді 
обласної прокуратури висновки про результати судового розгляду 
кримінальних проваджень із наданням копій судових рішень. 

4.2. Забезпечувати вивчення апеляційних, касаційних скарг, заяв про 
перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами 
щодо їх законності, обґрунтованості, якості.  

4.3. Не пізніше 10 днів до закінчення строку апеляційного оскарження, 
строку звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами та 30 днів до закінчення строку касаційного 
оскарження проект апеляційної чи касаційної скарги, а також заяви про 
перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами 
направляти для вивчення до відділу організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді обласної прокуратури  

Копію апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими, виключними  обставинами, у тому числі подавної 
повторно, -  не пізніше наступної доби після її подання скеровувати до 



 

 

5 

відділу організації і забезпечення підтримання публічного 
обвинувачення в суді обласної прокуратури.  

4.4. Копію судового рішення про залишення апеляційної, касаційної скарги 
прокурора без руху, її повернення або відмову у відкритті провадження, 
повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими, 
виключними обставинами – не пізніше наступної доби після його 
надходження скеровувати до відділу організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді обласної прокуратури  

4.5. Копію доповнення, зміни або відмови від апеляційної, касаційної  
скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими, виключними 
обставинами – не пізніше наступної доби після їх подання скеровувати до 
відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в 
суді обласної прокуратури.  

4.6. У випадку ухвалення реабілітуючого судового рішення у  
кримінальному провадженні, а надалі – про його скасування чи набрання 
законної сили невідкладно упродовж доби інформувати, із наданням копії 
судового рішення, відділ організації і забезпечення підтримання публічного 
обвинувачення в суді обласної прокуратури  

4.7. У місячний строк після набрання реабілітуючими рішеннями законної 
сили,  із залученням відділу організації і забезпечення підтримання публічного 
обвинувачення в суді обласної прокуратури та прокурора у провадженні, 
забезпечити складання мотивованих висновків щодо належного виконання 
процесуальних обов’язків прокурором у кримінальному провадженні та 
законності судового рішення. 

5. Погодження мотивованих висновків щодо належного виконання 
процесуальних обов’язків прокурором у кримінальному провадженні та 
законності судового рішення здійснювати першому заступнику чи заступнику 
керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків та надавати 
для затвердження керівнику обласної прокуратури. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 
заступника керівника обласної прокуратури  згідно з розподілом обов’язків. 

7. Визнати таким, що втратив чинність наказ прокуратури Волинської 
області від 27.05.2019 №67. 
 Наказ  довести до відому першому заступнику та заступнику керівника 
обласної прокуратури, начальників структурних підрозділів та скерувати 
керівникам місцевих (окружних) прокуратур. 

 
Керівник обласної прокуратури         В. Тимчук 


