
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
 

Н А К А З 

№ 84 

 

 

29 листопада 2021 року                 м. Івано-Франківськ 

 

 

 

Про організацію діяльності 

прокурорів у судовому провадженні, 

в тому числі щодо оскарження судових рішень  

у кримінальних провадженнях (справах) 

 

 

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та 

дотримання його загальних засад, належної організації діяльності прокурорів з 

оскарження судових рішень, керуючись ст. 11 Закону України «Про 

прокуратуру»,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. У кримінальних справах, скерованих до суду відповідно до 

Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року: 

1.1. Першому заступнику, заступнику керівника обласної 

прокуратури, керівникам окружних прокуратур та самостійних 
структурних підрозділів обласної прокуратури у межах компетенції 

забезпечити: 

1) обов’язкову участь прокурорів у судовому розгляді кримінальних 

справ та контроль за якістю підтримання обвинувачення, відповідно до  

пункту 11 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального 

кодексу України, у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним 

кодексом України 1960 року, з урахуванням практики Європейського суду з 

прав людини та правових висновків Верховного Суду; 

2) за наявності підстав своєчасне та якісне реагування на судові рішення 

у кримінальних справах в апеляційному і касаційному порядку, направлення 

копій касаційних скарг до підрозділу підтримання обвинувачення в суді Офісу 

Генерального прокурора для забезпечення участі в судовому провадженні з 

перегляду судових рішень у суді касаційної інстанції; 
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3) участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень у суді 

апеляційної інстанції у кримінальних справах, в яких забезпечувалось 

підтримання обвинувачення в суді першої інстанції (крім керівників окружних 

прокуратур); 

4) вжиття дієвих заходів щодо сприяння судам у завершенні судового 

розгляду кримінальних справ у найкоротші строки. 

1.2. Відділу організації і забезпечення підтримання публічного  
обвинувачення в суді обласної прокуратури у межах компетенції здійснювати 

контрольні, аналітичні та методичні функції з питань організації підтримання 

обвинувачення у кримінальних справах та вживати заходи щодо: 

1) забезпечення за наявності підстав реагування на судові рішення 

шляхом ініціювання внесення апеляції прокурором, який брав участь у розгляді 

справи судом першої інстанції, або прокурором, який затвердив обвинувальний 

висновок, а також подання касаційної скарги, заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами прокурором, який брав участь у 

розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, або керівництвом 

обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків; 

2) забезпечення доповнення, зміни або відкликання апеляцій чи 

касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами; 

3) забезпечення участі в судовому провадженні з перегляду судових 

рішень у суді апеляційної інстанції у кримінальних справах, в яких 

обвинувачення підтримували прокурори окружних прокуратур; 

4) належного розгляду звернень громадян щодо законності ухвалених 

судових рішень та підстав для їх оскарження. 

1.3. Керівникам окружних прокуратур: 

1) копії судових рішень та довідки з правовою позицією щодо їх 

законності й наявності підстав для подальшого оскарження в апеляційному 

порядку у триденний строк після ухвалення судом надсилати заступнику 

керівника обласної прокуратури, відповідальному за організацію роботи відділу 

організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді 

обласної прокуратури; 

2) за наявності підстав забезпечити якісну підготовку апеляцій та 

касаційних скарг на судові рішення у кримінальних справах, а також заяв про 

перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами; 

3) копії внесених прокурорами апеляцій та касаційних скарг, заяв про 

перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами завчасно та у межах 

встановлених строків на оскарження надсилати до відділу організації і 

забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді обласної 

прокуратури. 
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2. У кримінальних провадженнях, завершених відповідно до вимог 

чинного Кримінального процесуального кодексу України: 

2.1. Першому заступнику, заступнику керівника обласної 

прокуратури, керівникам окружних прокуратур та самостійних 

структурних підрозділів обласної прокуратури у межах компетенції 

забезпечити: 

1) організацію діяльності прокурорів у судовому провадженні, у тому 

числі з перегляду судових рішень у відповідності до вимог Кримінального 

процесуального кодексу України та наказу Генерального прокурора від 

30.09.2021 № 309 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні» (далі – наказ), з урахуванням практики Європейського суду з 

прав людини та правових висновків Верховного Суду; 

2) контроль за своєчасним внесенням підпорядкованими прокурорами до 

інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» 

відомостей про ухвалене судове рішення у кримінальному провадженні, 

складанням довідок із правовою позицією щодо законності ухваленого рішення 

та наявності підстав для його подальшого оскарження в апеляційному чи 

касаційному порядку, а також наданням документів, передбачених  

пунктом 30 наказу; 

3) надсилання до відповідних спеціалізованих наглядових підрозділів, 

прокуратур вищого рівня через систему електронного документообігу, копій 

процесуальних та інших документів, передбачених пунктом 32 наказу, у 

встановлені цим пунктом строки; 

4) надсилання до підрозділів підтримання обвинувачення в суді 

прокуратур вищого рівня через систему електронного документообігу копій 

процесуальних та інших документів, передбачених абзацом 3 пункту 32 та 

пунктом 32.1 наказу, у встановлені ними строки.  

2.2. Керівникам окружних прокуратур: 

1) упродовж доби після погодження довідки прокурора у кримінальному 
провадженні з правовою позицією щодо законності ухваленого судом вироку і 
наявності підстав для його подальшого оскарження в апеляційному порядку 
надсилати її з долученням копії вироку через систему електронного 
документообігу першому заступнику чи заступнику керівника обласної 
прокуратури, відповідальним за організацію роботи управління нагляду за 
додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть 
боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, відділу захисту 
інтересів дітей та протидії насильству, Спеціалізованої екологічної 
прокуратури (на правах відділу) (із урахуванням спеціалізації, визначеної 
наказами Генерального прокурора), відділу організації і забезпечення 
підтримання публічного обвинувачення в суді, а довідку з правовою позицією 
щодо законності постановлених ухвал із долученням їх копій – упродовж трьох 
діб після їх ухвалення судом в аналогічному порядку;  
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2) упродовж доби після отримання від прокурора у кримінальному 
провадженні копії апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими або виключними обставинами, в тому числі 
повторно поданої, змін чи доповнень до скарг і заяв, заперечень на апеляційні 
та касаційні скарги інших учасників провадження а також подальших 
процесуальних документів щодо них, передбачених абзацами 4 – 6 пункту 32.1 
наказу, надсилати їх першому заступнику чи заступнику керівника обласної 
прокуратури, відповідальним за організацію роботи відділу захисту інтересів 
дітей та протидії насильству, Спеціалізованої екологічної прокуратури (на 
правах відділу) з урахуванням спеціалізації, визначеної наказами Генерального 
прокурора; 

3) упродовж доби інформувати відповідні спеціалізовані наглядові 

підрозділи обласної прокуратури та одночасно відділ організації і забезпечення 

підтримання публічного обвинувачення в суді про набрання законної сили  

реабілітуючими судовими рішеннями з направленням копій відповідних 

судових рішень. 

2.3.  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, відділу захисту інтересів дітей та 

протидії насильству, Спеціалізованій екологічній прокуратурі (на правах 

відділу), відділу організації і забезпечення підтримання публічного 
обвинувачення в суді забезпечити: 

1) вивчення судових рішень, перевірку довідок окружних прокуратур 
щодо їх законності та відсутності підстав для оскарження в апеляційному 
порядку; 

2) у разі встановлення підстав для подання апеляційної скарги, заяви про 
перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, 
доповнення, зміни або відмови від скарги, заяви – ініціювання внесення 
відповідних процесуальних документів та реалізацію передбачених 
кримінальним процесуальним законодавством повноважень керівництва 
обласної прокуратури згідно з розподілом обов’язків на їх подання. 

У випадку встановлення відділом організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді підстав для подання апеляційної чи касаційної 
скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами, доповнення, зміни чи відмови від скарги, заяви, 
ініційованих відділом або внесених прокурорами окружних прокуратур, 
письмово повідомляти про це першого заступника чи заступника керівника 
обласної прокуратури, відповідального за стан організації наглядової роботи 
згідно з розподілом обов’язків. 
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2.4. Керівникам самостійних структурних підрозділів обласної  
прокуратури в межах компетенції забезпечити: 

1) інформування у триденний строк із дня ухвалення реабілітуючого 
судового рішення про прийняття такого рішення, а надалі – про його 
скасування чи набрання законної сили спеціалізованих наглядових підрозділів 
Офісу Генерального прокурора та підрозділу підтримання обвинувачення в суді 
Офісу Генерального прокурора;  

2) складання після набрання реабілітуючим судовим рішенням законної 

сили відповідно до пункту 34 наказу мотивованого висновку щодо належного 

виконання процесуальних обов’язків прокурором (прокурорами) у 

кримінальному провадженні та законності судового рішення. 

Відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в 

суді обласної прокуратури у разі ухвалення реабілітуючого судового рішення у 

кримінальних провадженнях, розглянутих за участю прокурорів окружних 

прокуратур, – надання частини до мотивованого висновку стосовно належного 

виконання процесуальних обов’язків прокурором (прокурорами) під час судового 

провадження та наявності підстав для касаційного оскарження, в інших 

кримінальних провадженнях (у тому числі щодо неповнолітньої особи, у яких 

неповнолітня особа залучена до провадження як потерпілий або є особою, права 

та інтереси якої порушено чи може бути порушено внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення, а також про кримінальні правопорушення у 

сферах охорони дитинства та навколишнього природного середовища) – стосовно 

законності судового рішення та наявності підстав для касаційного оскарження; 

3) подання висновку на затвердження керівнику обласної прокуратури та 

його направлення у місячний строк із дня набрання реабілітуючим судовим 

рішенням законної сили разом із копіями судових рішень і документами 

прокурорського реагування до відповідних спеціалізованих наглядових 

підрозділів та підрозділу підтримання обвинувачення в суді Офісу 

Генерального прокурора;  

4) з метою єдиного обліку та систематизації даних щодо оскарження 

судових рішень в апеляційному та касаційному порядку – надання невідкладно 

після внесення до відділу організації і забезпечення підтримання публічного 

обвинувачення в суді обласної прокуратури копій апеляційних, касаційних 

скарг, змін та доповнень до них. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ керівника обласної 

прокуратури від 26.10.2020 № 87 «Про організацію діяльності прокурорів у 

судовому провадженні, в тому числі щодо оскарження судових рішень у 

кримінальних справах (провадженнях)». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 

заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків. 

Керівник обласної прокуратури                                                         Роман Хима 


