Слідчому судді ______________
районного суду м. ____________
(індекс, адреса суду)
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Скаржника:
Прізвище, ім’я, по батькові
00.00.0000 року народження,
03030, м. Київ,

вул. __________________, буд.__, кв.___
Паспорт: МІ 8888888, виданий

______ РУ РУГУ МВС України в м. Києві
«__» __________ 20__ р.
тел. (067) 4000000
СКАРГА

A

на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей

.U

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань
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«____»____________ 20___ року я звернувся до ________ ВП ГУ НП у м. __________
із заявою про обставини, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, за яке
передбачено відповідальність за частиною третьою ст. 185 КК України (копію заяви додаю з
наданням відповідних доказів), а саме: крадіжка, тобто таємне викрадення чужого майна,
поєднана з проникненням у житло, гараж, інше приміщення чи сховище, що спричинило
збитки П.І.Б. на суму ______________ грн.
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Зазначена заява була зареєстрована в канцелярії ________ ВП ГУ НП у м. ________
«____» ___________ 20___ року.
У заяві було детально викладено обставини вчинення кримінального
правопорушення, вказувалися порушені норми Конституції України та інших нормативноправових актів, а також процесуальні підстави, передбачені Кримінальним процесуальним
кодексом України, для реєстрації заяви про злочин і внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
У матеріалах справи в діях П.І.Б. підозрюваного вбачаються ознаки кримінального
правопорушення, наявність якого може бути встановлена лише під час проведення
досудового розслідування, у зв’язку з чим відомості щодо таємного викрадення майна у
мене, П.І.Б. Потерпілого, та завдання мені матеріальної шкоди на загальну суму _______ грн
підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Однак усупереч вимогам ст. 214 КПК України, станом на ___________ рік, вказана
заява не була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, та П.І.Б. не було
жодним чином повідомлено про розгляд заяви.
Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування
чи прокурора під час досудового розслідування регламентовано главою 26 КПК України,
частиною першою ст. 303, ст. ст. 304‒308 КПК України.
Зокрема, вимогами п. 1 частини першої ст. 303 КПК України передбачено, що на
досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка
полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру

досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне
правопорушення.
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Згідно з положеннями частини першої ст. 11 КК України злочином є передбачене
цим Кодексом суспільно-небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом
злочину. Відповідно до вимог частини першої ст. 214 КПК України слідчий, прокурор
невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-яких джерел
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний
внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати
розслідування.

