PORZĄDEK PROCEDURALNY PROWADZENIA
JEDYNEGO REJESTRU POSTĘPOWAŃ
PRZYGOTOWAWCZYCH NA UKRAINIE

W artykule omówiona została procedura wprowadzenia
jedynego

rejestru

postępowań

przygotowawczych.

Zdefiniowany został kręg podmiotów prowadzenia JRPP, jak
również określony został porządek wprowadzenia danych do
JRPP, czyli dane wprowadzane są w oparciu o dane uzyskane

O. TOLOCZKO

podczas postępowania karnego, zawarte we wniosku czy

doktor nauk prawnych,

powiadomieniu o jego zbadaniu lub uzyskanych samodzielne

docent,
honorowy prawnik Ukrainy

z jakiegokolwiek innego źródła.
postępowań

sprawiedliwości 3 rangi,

przygotowawczych, Kodeks postępowania Karnego Ukrainy,

prorektor Narodowe Akademii

Słowa

postępowanie

jedyny

kluczowe:

karne,

rejestr

postępowanie

przygotowawcze,

państwowy doradca w Kijówie

przestępstwo karne.

PROCEDURAL ORDER OF THE UNIFIED
REGISTER OF PRETRIAL INVESTIGATIONS IN
UKRAINE

Considered in the article order of the Unified Register
of pretrial investigations. Defined range of subjects URPI
conduct and stated that information to URPI made on the
basis of a committed criminal offense specified in the
application or notice of having done or discovered them
independently from any source.
Keywords: Unified Register of pretrial investigation;
the

Criminal

Prokuratury Ukrainy,

Procedure

Code

of

Ukraine;

criminal

proceedings; pre-trial investigation of criminal offense.
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Визначено коло суб’єктів ведення ЄРДР, а також зазначено, що відомості до ЄРДР вносяться
на підставі даних про вчинене

кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи

повідомленні про його вчинення або виявлених ними самостійно з будь-якого джерела.
Ключові слова: Єдиний реєстр досудових розслідувань; Кримінальний процесуальний
кодекс

України;

кримінальне

провадження;

досудове

розслідування;

кримінальне

правопорушення.

Реформа кримінального процесуального законодавства посідає одне з важливих місць у
правовій системі України. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі –
КПК України) [1] змінив не лише процесуальний порядок ведення кримінальних
проваджень,

а

й

правозастосовників.

за

невеликий

Принциповою

проміжок
новелою

часу

стало

почав

змінювати

визначення

початку

психологію
досудового

розслідування.
Відповідно до положення п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий уповноважений у межах
компетенції провадити досудове розслідування кримінальних правопорушень у формі
дізнання та досудового слідства. Дізнання є формою розслідування кримінальних
проступків, закон про які ще не прийнято в Україні. Досудове розслідування є формою
розслідування злочинів (ст. 3 КПК України).
В Україні 1960 року слідчий мав змогу у десятиденний термін перевірити заяву чи
повідомлення про злочин до порушення кримінальної справи шляхом відібрання пояснень
від окремих громадян чи посадових осіб, витребування необхідних документів або
проведення оперативно-розшукової діяльності. За результатами дослідчої перевірки слідчий
або порушував кримінальну справу, або відмовляв в її порушенні (ст. 97 КПК України).
Таким чином, початок досудового розслідування залежав від слідчого.
За чинним КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – Реєстр).
Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви,
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення
ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Реєстру та розпочати
розслідування.

Слідчий,

який

здійснюватиме

досудове

розслідування,

керівником органу досудового розслідування (ч. 1 ст. 214 КПК України).
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визначається

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до Реєстру

не

допускається. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення
відомостей до Реєстру, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення
ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за
межами України, досудове розслідування розпочинається негайно, але за першої можливості
відомості про нього вносяться до Реєстру.
Правовою основою ведення Реєстру є положення КПК України та відомчих
нормативних актів, які визначають конкретний алгоритм дій користувачів та реєстраторів,
які ведуть Реєстр.
Насамперед прийнято «Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань», затверджене наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012
року № 69 за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки
України, Державною податковою службою України [2].
Також впроваджено Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та розгляду в
органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення,
затверджену наказом Генерального прокурора України від 3 грудня 2012 року № 125 [3].
Генеральним прокурором України було видано наказ від 25 вересня 2012 року № 15гн
«Про організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень» [4].
Зазнав змін і Закон України «Про прокуратуру», зокрема, ч. 4 ст. 14 покладає на
Генеральну прокуратуру України обов’язки щодо забезпечення функціонування Реєстру [5].
Єдиний реєстр досудових розслідувань – це створена за допомогою автоматизованої
системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збір, зберігання, захист,
облік, пошук, узагальнення даних про:
– час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або
виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення;
– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

інше

джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення;
– короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;
– попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням
статті закону України про кримінальну відповідальність;
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– передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за
місцем проведення досудового розслідування;
– прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до
Реєстру та/або розпочав досудове розслідування; дату затримання особи;
– обрання, зміну та скасування запобіжного заходу;
– час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про
підозру,

правову кваліфікацію

кримінального

правопорушення,

у вчиненні

якого

підозрюється особа, із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;
– зупинення та відновлення досудового розслідування; оголошення розшуку
підозрюваного;
– об’єднання та виділення досудових розслідувань;
– продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою;
– встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у
кримінальному провадженні, вартість арештованого майна;
– закінчення досудового розслідування.
Реєстр утворено та ведеться з метою забезпечення:
– єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового
розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження;
– оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового
розслідування;
– аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі.
Не завжди

інформація,

викладена

у

заяві (повідомленні)

про

кримінальне

правопорушення, містить відомості про дійсно вчинене кримінальне правопорушення
(можливі випадки

надавання заявником завідомо неправдивого повідомлення або

помилкового сприйняття події, що сталася, як кримінального правопорушення). Між тим
слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення, не мають права відмовити в їх прийнятті та
реєстрації.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, заявником на досудовому провадженні може
бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про
кримінальне правопорушення до Реєстру після отримання заяви чи повідомлення про
кримінальне правопорушення.
Отже, з моменту внесення відомостей до Реєстру розпочинається досудове
розслідування.
Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових
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розслідувань від 17 серпня 2012 року № 69 особа, яка подає заяву чи повідомлення про
кримінальне правопорушення під розпис попереджається про кримінальну відповідальність
за завідомо неправдиве повідомлення. Важливо що, заява чи повідомлення про кримінальне
правопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну
відповідальність,

окрім

випадків

неможливості

попередження

про

кримінальну

відповідальність у разі надання завідомо неправдивих повідомлень: надходження заяви,
повідомлення поштою або іншим засобом зв’язку, у разі непритомного стану заявника, його
відрядження тощо. З їхнього боку це може спричинити зловживання цим Положенням.
Так, згідно з Положенням ч. 6 ст. 214 КПК України, слідчий невідкладно у письмовій
формі повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, зазначаючи про
підстави початку досудового розслідування.
З метою практичної реалізації повноважень прокурора доцільно було б зазначити
суб’єктів ведення Реєстру – держателя Реєстру, адміністратора та користувача.
Держателем Реєстру є Генеральна прокуратура України, яка здійснює розробку засобів
організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру; виконання
функцій адміністратора електронної бази даних (накопичення, їх зберігання, захист,
контроль права доступу тощо); організацію взаємодії з базами даних Міністерства
внутрішніх справ України та Державної судової адміністрації України; розробку
нормативних документів щодо створення, ведення та користування даними Реєстру.
Адміністратор в особі прокуратур обласного рівня (Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя)
супроводження

програмного

забезпечує технічне і технологічне створення та

забезпечення Реєстру,

адміністрування

та

моніторинг

використання системи, надання реєстраторам доступу до нього та обмеження доступу у
визначених Положенням випадках, використання електронного цифрового підпису,
збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі, перевірки дотримання дисципліни та
системи безпеки, проводить навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а також
виконує деякі інші функції.
Користувачами є: керівники прокуратур та органів досудового розслідування,
прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів внутрішніх справ, безпеки, органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Державного бюро
розслідувань (з моменту створення), які виконують функції з інформаційно-аналітичного
забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних,
оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства.
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Реєстраторами є прокурори, слідчі – органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки,
органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів
Державного бюро розслідувань.
Реєстратори безпосередньо вносять відомості про факти виявлення правопорушення та
про хід його розслідування.
Облік осіб, яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,
здійснюється прокурором або слідчим шляхом внесення відомостей до Реєстру після:
складання повідомлення про підозру (ст. 277 КПК України) або вручення повідомлення про
підозру (ст. 278 КПК України).
Відомості про особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та
стосовно якої під час досудового розслідування прийнято рішення про закриття
кримінального провадження, виключаються з числа осіб, які вчинили кримінальне
правопорушення.
Редагування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей проводиться шляхом внесення
реєстратором оновлених даних.
КПК України визначає, що відомості до Реєстру вносяться на підставі даних про
вчинене

кримінальне правопорушення, зазначених у заяві чи повідомленні про його

вчинення або виявлених ними самостійно з будь-якого джерела.
На практиці, найпоширенішим є внесення відомостей до ЄРДР при самостійному
виявленні ознак правопорушення, із заяви здійсненої по телефону та на особистому прийомі.
Тому, передусім необхідно визначити порядок дій, що будуть виконуватись у таких
випадках.
Загальний порядок проходження інформації про кримінальне правопорушення від
стадії її надходження до слідчого і до початку досудового розслідування можна схематично
(в найбільш загальному вигляді) зобразити так:
– надходження інформації;
– реєстрація у книгах обліку та в Єдиній системі статистики та аналізу (далі – ЄССА);
– накладення резолюції керівником прокуратури;
– внесення інформації в Реєстр;
– підтвердження реєстрації керівником прокуратури; внесення інформації про
зареєстроване кримінальне провадження в ЄССА (початок досудового розслідування
органами прокуратури або направлення провадження за належністю).
Облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли
прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел
обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється за
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дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення
до Реєстру відомостей.
Після внесення та перевірки цих даних керівником прокуратури або органом
досудового розслідування у Реєстрі автоматично фіксується дата обліку інформації та
присвоюється номер кримінального провадження.
Під час внесення до Реєстру відомостей за фактами смерті людей При цьому одночасно
з визначенням правової кваліфікації підлягають внесенню до Реєстру додаткові відмітки
щодо розмежування очевидних вбивств, фактів природної смерті, самогубств, зникнення
безвісти.
При встановленні факту проведення кримінального провадження за аналогічною
заявою (дублікатом), повідомленням про кримінальне правопорушення слідчий долучає
матеріали до раніше облікованого кримінального провадження без подальшого врахування їх
у звітності.
Дані про розкриття кримінальних правопорушень визначаються за остаточними
результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Розкритим вважається кримінальне правопорушення, за результатами досудового
розслідування якого прийнято одне з таких рішень:
а) прокурором затверджено або складено обвинувальний акт та передано його до суду;
б) прокурором затверджено або складено клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру та передано його до суду;
в) прокурором складено клопотання про звільнення особи від кримінальної
відповідальності та направлення його до суду;
г) прокурором прийнято рішення про закриття кримінального провадження.
Нерозкритим вважається кримінальне правопорушення, провадження в якому вперше
зупинено на підставі того, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з
метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме,
виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
До ч нерозкритих належать правопорушення, провадження в яких уперше зупинені в
певному звітному періоді незалежно від часу реєстрації даних про них у Реєстрі.
Крім того, до нерозкритих кримінальних правопорушень включаються ті, з моменту
реєстрації яких минуло більше двох місяців, але до Реєстру не внесено дані про оголошення
підозри або продовження чи зупинення слідства за не розшуком особи, яка вчинила
кримінальне правопорушення, або необхідності виконання процесуальних дій у межах
міжнародного співробітництва, а також кримінальні правопорушення, у яких з моменту
оголошення підозри минуло більше двох місяців, але до Реєстру не внесено відомості про
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прийняття рішення у кримінальному провадженні.
Захист відомостей, що містяться у Реєстрі від несанкціонованого доступу здійснюється
шляхом комплексу програмних, технологічних та організаційних заходів.
Контроль і нагляд за забезпеченням своєчасного, повного та достовірного внесення
інформації до Реєстру здійснюють прокурори і керівники органів досудового розслідування.
Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво, перед внесенням до Реєстру
даних про результати досудового розслідування особисто перевіряють правильність та
повноту відомостей про кримінальне правопорушення, осіб, які їх вчинили, та рух
кримінальних проваджень.
Прокурори, які наділені повноваженнями контролю та нагляду за обліковою
дисципліною, забезпечують систематичні перевірки повноти, правильності й своєчасності
внесення відомостей до Реєстру.
У разі встановлення фактів невідповідності внесеної інформації до Реєстру матеріалам
кримінального провадження вживаються заходи до усунення виявлених порушень.
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PROCEDURAL ORDER OF THE UNIFIED REGISTER OF PRETRIAL
INVESTIGATIONS IN UKRAINE
A. TOLOCHKO
Reform of the criminal procedure law is one of the important places in the legal system of
Ukraine. The current Criminal Procedure Code of Ukraine (hereinafter - the Code of Ukraine)
changed not only the procedural order of the criminal proceedings, but for a short time, began to
change the psychology of legal application.
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The principal novelty was definition the start of the preliminary investigation.
In accordance with the provisions of paragraph 17 of Part 1 of Art. 3 Code of Ukraine
authorized investigator within the competence to conduct pretrial investigation of criminal offenses
in the form of pretrial investigation.
Inquiry is a form of investigation of criminal offenses, the law which has not been adopted
in Ukraine. Pretrial investigation is a form of crime investigation (Article 3 CPC of Ukraine). In
1960 Ukraine investigator was able to check within ten days of the statement or report a crime to
the criminal case by taking away the explanation of individual citizens or officials, obtaining
necessary documents or carrying out operational activities.
As a result of investigation or inspection investigator violated the criminal case, or deny its
violation (Article 97 of the CPC of Ukraine). Thus, the beginning of the pretrial investigation
depended from the investigator.
According to the current Code of Ukraine pretrial investigation begins at the moment of
entering data into the Unified Register of pretrial investigation (hereinafter - the Register).
Investigator, prosecutor immediately, but not later than 24 hours after application, notice of
a criminal offense committed on or after self- identify him from any source circumstances that may
indicate the commission of a criminal offense is required to submit this information to the Register
and to start investigation. The investigator who will perform preliminary inquiry is determined by
the head of the criminal investigation (Part 1 of Art. 214 CPC of Ukraine). Realization of
preliminary investigation to entering information in the Register is not allowed. Review the place of
event of an emergency may be made to the entry of information into the Registry, implemented
immediately after the inspection.
If you find signs of a criminal offense on the sea or river vessel that is outside Ukraine,
pretrial investigation begins immediately, as soon as possible information about it entered in the
Register.
The legal basis for keeping the Register is the CPC of Ukraine and departmental regulations
that define a specific sequence of actions users and registrars who keep a register.
First adopted "Regulations on the Unified Register of pretrial investigation", approved by
order of the Prosecutor General of Ukraine on August 17, 2012 № 69 in coordination with the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the State Tax Service of
Ukraine.
Also implemented the regulations on the procedure for acceptance, registration and
examination in the prosecution allegations Ukraine, messages committed criminal offenses,
approved by order of the Prosecutor General of Ukraine on December 3, 2012 № 125.
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Prosecutor General of Ukraine issued a decree dated 25 September 2012 № 15hn "On the
organization of work on the statistics of the Unified Register of pretrial investigations and
surveillance of criminal offenses into account.
The Law of Ukraine “about Prosecutor's Office” has changed, in particular § 4. 14 imposes
on the General Prosecutor of Ukraine responsibilities to ensure the Register.
Unified Register of pretrial investigations is created using an automated electronic database
system, under which the collection, storage, protection, registration, search, compilation of data on:
- Date and time of receipt of the application, notice of a criminal offense or identify other
sources of circumstances that may indicate the commission of a criminal offense;
- Last name, first name, middle name (title ) of the victim or applicant, another source from
which identified the circumstances that may indicate the commission of a criminal offense;
- A summary of the circumstances that may indicate criminal offense listed victim,
identified by the applicant or other sources;
- Preliminary legal qualification of the criminal offense indicating article of the law of
Ukraine on criminal liability;
- The transfer of materials and information to another authority the preliminary investigation
or in place of the pretrial investigation;
- Name, surname and title of the investigator, the prosecutor who brought the information to
the registry and or launched a preliminary inquiry, the date of detention;
- Selection, modification and cancellation of preventive measures;
- The time and date of notification of suspect information about individuals that reported
suspected, the legal qualification of the criminal offense, the commission of which a person is
suspected, specifying the articles of the law of Ukraine on criminal liability;
- Suspension and resumption of the preliminary investigation, detection of suspect;
- The union and separation of pretrial investigations;
- Extension of pretrial investigation and detention;
- Installed, recovered material damage, the amount sued in criminal proceedings, the cost of
seized property;
- The end of the preliminary investigation.
Register established and maintained to ensure that:
- single record of criminal offenses and received during the preliminary investigation
decisions, people who have done and the results of legal proceedings;
- operational control over the observance of laws during the preliminary investigation;
- analysis of the structure and criminal offenses committed in the state.
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The information not always presented in the request (message) of a criminal offense, gives
an overview of actually committed a criminal offense (possible cases of granting applicant
knowingly false report or false perception of the events that happened as a criminal offense).
Meanwhile, the investigator, other officer authorized to adopt and registration statements and
reports of criminal offenses are not entitled to refuse their acceptance and registration.
According to paragraph 1 of Part 1 of Art. 303 Code of Ukraine, the applicant for pretrial
proceedings may be appealed omissions investigator, prosecuto, which is the failure to make
information about a criminal offense in the Register following receipt or notification of a criminal
offense.
So after entering data in the Register begins preliminary investigation. According to the
Regulation on the Unified Register of pretrial investigation on August 17, 2012 № 69 person who
submits an application or notice of a criminal offense under painting warned about criminal
responsibility for knowingly false report.
It is important that a statement or report a criminal offense considered filed after warning the
person of criminal responsibility unless the impossibility of preventing criminal liability in case of
false messages: Application received, notification by mail or other means of communication in case
of unconsciousness applicant his travel and more.
On their part may resultin misuse of these regulations. Thus, in accordance with the
provisions of Part 6 of Article. 214 Code of Ukraine, the investigator shall immediately notify in
writing to the prosecutor about the beginning of the preliminary investigation, stating the grounds
for the start of pretrial investigation.
For the purpose of practical implementation of the powers of the prosecutor would be
appropriate to mention doing business register - holder of the Register, the administrator and the
user.
Holder of the Register is the Attorney General's Office of Ukraine, which develops means of
organizational, methodological and software and hardware maintenance of the Register, the
functions of an electronic database administrator (storage, protection, control access rights, etc.),
coordination with the database of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the State judicial
Administration of Ukraine, development of regulations relating to the creation, maintenance and use
of the data of register .
Administrator on behalf of prosecutors regional level (Autonomous Republic of Crimea,
regions, cities of Kyiv and Sevastopol) provides technical and technological establishment and
maintenance of software register, administer and monitor the use of the system, registrars provide
access to it and access restrictions are set forth in the cases, the use of electronic signature, storage
and protection of data contained in the Register, discipline inspection and security systems,
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provides training on content and use of the Registry,and performs some other functions.
Users are: managers of public prosecutor's office pretrial investigation, prosecutors,
investigators and other authorized representatives of police, security agencies that monitor
compliance with the tax laws, the State Bureau of Investigation (since inception ) that perform the
functions of information and analytical support law enforcement and maintenance of specific
records ( operational, operational and accounting, fingerprint, etc. ) in accordance with applicable
law.
Registrars are the prosecutors, investigators of prosecution bodies, interior, security agencies
that monitor compliance with the tax laws, and the state Bureau of Investigation.
Registers directly contribute information about the discovery of the offense and the process
of its investigation.
Records of persons who reported suspicions of a criminal offense carried by prosecutor or
investigator entering information to the Register after: making the message of suspicion (Article
277 CPC of Ukraine) or the notice was served on the suspicion (Article 278 CPC of Ukraine). .
For information about the person suspected of having committed a criminal offense and in
respect of which the preliminary investigation the decision to close criminal proceedings are
excluded from the number of persons who have committed criminal offenses.
Redaction (change) recorded in the registers held by the registrar entering updated data.
Code of Ukraine stipulates that the information in the Register shall be made on the basis of
a committed criminal offenses mentioned in the complaint or notice of having done or discovered
them independently from any source.
In practice, the most common is the entry of information into URPI in self- identifying
attributes offense carried a statement by telephone and personal appointments. So first of all it’s
necessary to determine the procedure that will be carried out in such cases.
General information about the order of a criminal offense on the stage of its receipt by the
investigator and the beginning of the preliminary investigation can be schematically (in the most
general terms) represented as follows:
- The flow of information;
- Registration in the books of account and a single system of statistics and analysis
(hereinafter-SSSA);
- Resolution imposing by head prosecutors;
- Entering information in the registry;
- Confirmation of registration supervisor prosecution , the information about the registered
criminal proceedings in SSSA (start the preliminary investigation by the prosecution or referral to
appropriate proceedings).
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Accounting for criminal offenses in applications, reports submitted to the prosecutor or of
the criminal investigation or identified elsewhere circumstances that indicate a criminal offense,
carried out on behalf of the prosecution or the head of the criminal investigation by the application
for registration information.
After making and verifying these data supervisor or prosecution of the criminal investigation
into the Register automatically is fixed date accounting information and assigned a number of
criminal proceedings.
During the application for registration information into the death of people at the same time
the definition of legal classification is entered into the additional markings on the obvious
distinction murders facts natural death, suicide, disappearance without a trace.
In determining whether the conduct of criminal proceedings for the same application
( duplicate ), notice of a criminal offense investigator adds material to the previously recorded have
criminal proceedings without further consideration of their reporting.
Data on the disclosure of criminal offenses are defined by the final results of the preliminary
investigation in the criminal proceedings.Disclosed is considered a criminal offense, the results of
the preliminary investigation of which is one of the following decisions:
a) the prosecutor made or approved the indictment and submitted to the court;
b) the prosecutor approved or made a motion to impose compulsory measures of medical or
educational nature and submitted it to the court;
c) the prosecutor made a request for exemption from criminal liability and sending it to the
court;
d) the prosecutor decided to close criminal proceedings.
Undisclosed is considered a criminal offense, the proceedings in which the first stop on the
grounds that the suspect running from the investigating authorities and the courts to evade criminal
responsibility and his whereabouts are unknown, execution proceedings in the framework of
international cooperation.
To unsolved offenses where proceedings have been suspended for the first time in a
reporting period, regardless of the time of registration data about them in the Register.
In addition, the unsolved criminal offenses include those from the registration of which has
been more than two months but not included in the Register data on suspicious or extension or
termination of the investigation by not searching the perpetrator of a criminal offense or having to
perform procedural actions within international cooperation, as well as criminal offenses, which
from the moment of suspicion has been more than two months but not included in the. Register of
information on the decision in the criminal proceedings.
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Protection of information contained in the Register of unauthorized access is made through a
complex program, technological and organizational measures.
Control and supervision of timely, complete and accurate information entry in the Register
of exercise prosecutors and heads of the preliminary investigation.
Prosecutors who perform procedural guidance before entering the register data on the results
of the preliminary investigation personally verify the correctness and completeness of information
on criminal offenses of persons who have committed them, and moving the criminal proceedings.
Prosecutors who have the authority and supervision of the accounting discipline, provide a
systematic check of completeness, accuracy and timely entry of information into the Registry.
In case of inconsistencies introduced information in the Register of the criminal
proceedings being taken actions to eliminate violations.
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