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ВСТУП
Мета навчальної дисципліни «Практикум зі складання
процесуальних документів у кримінальному провадженні» полягає в поглибленому вивченні студентами вимог кримінального
процесуального закону щодо процесуальних документів, що
складаються слідчим, прокурором, слідчим суддею і суддею
(судом) у досудовому і судовому провадженнях; аналізі проблем, що виникають при їх складанні, та в отриманні практичних навиків складання процесуальних документів у кримінальному провадженні, що є важливою складовою в підготовці висококваліфікованих фахівців для роботи в правоохоронних органах та суді.
Результатом вивчення даної дисципліни має бути набуття студентами таких компетентностей:
а) у я в л е н н я п р о
– значення дотримання формальних вимог кримінального процесуального закону в кримінальному провадженні для
захисту прав і свобод людини;
– культуру складання, оформлення процесуальних документів як елементи професійної етики;
б) з н а н н я
– поняття, значення, законодавчої регламентації і типової
структури (форми) кримінальних процесуальних документів;
– видів кримінальних процесуальних документів і вимог, що ставляться до них;
– вимог до якості процесуальних документів, сформульованих у рішеннях Європейського суду з прав людини, правових позиціях Конституційного Суду України, постановах
Пленуму Верховного Суду України, Інформаційних листах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, наказах Генерального прокурора України,
Міністерства внутрішніх справ України;
– змісту, підстав винесення, порядку оформлення кримінальних процесуальних документів, що складаються під час
досудового розслідування та судового розгляду в кримінальному провадженні;
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в) в м і н н я
– аналізувати вимоги закону при складанні процесуальних документів на стадіях досудового розслідування та судового розгляду в кримінальному провадженні;
– вільно оперувати поняттями і категоріями щодо процесуального документа, його ознак, структури та ін.
– складати основні процесуальні документи кримінального провадження з урахуванням вимог, що пред’являються до
них;
– правильно викладати свою думку в рішеннях, що виносяться слідчим, прокурором, слідчим суддею та суддею (судом) на стадіях досудового розслідування та судового розгляду
в кримінальному провадженні;
г) н а в и ч к и
– оформлення процесуальних документів, що складаються на стадіях досудового розслідування та судового розгляду в кримінальному провадженні;
– виявлення та усунення помилок у кримінальних процесуальних документах.
І. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЯ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. ВИМОГИ ЗАКОНУ
ЩОДО ЇХ ФОРМИ ТА ЗМІСТУ
Поняття і значення процесуальної форми в кримінальному провадженні.
Поняття процесуальних документів у кримінальному
провадженні. Класифікація кримінальних процесуальних документів. Документи, в яких відображені процесуальні рішення,
та їх характеристика: постанова, обвинувальний акт, ухвала,
вирок суду тощо. Документи, у яких фіксується хід і результати
процесуальних дій осіб, які здійснюють кримінальне провадження (протоколи, журнал судового засідання тощо).
Процесуальні документи сторони обвинувачення. Процесуальні документи сторони захисту. Процесуальні документи
слідчого судді, суду. Інші процесуальні документи.
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Процесуальні документи, які складаються під час досудового розслідування. Процесуальні документи, які складаються в судовому провадженні.
Вимоги, що пред’являються до кримінальних процесуальних документів. Наслідки недотримання цих вимог.
Культура складання процесуальних документів. Мова
процесуального документа.
Структура кримінальних процесуальних актів.
ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
2.1. Процесуальні документи на етапі початку досудового розслідування
Рапорт про виявлення кримінального правопорушення.
Заява про кримінальне правопорушення.
Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення. Повідомлення заявнику про прийняття і реєстрацію заяви. Повідомлення про початок досудового розслідування. Доручення про проведення досудового розслідування. Постанова
про призначення групи прокурорів. Постанова про призначення
групи слідчих. Постанова про доручення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування.
2.2. Процесуальні документи, якими встановлюється
процесуальний статус учасників кримінального провадження
Заява про залучення особи до провадження як потерпілого. Постанова про визнання потерпілим. Постанова про відмову у визнанні потерпілим. Пам’ятка про процесуальні права
та обов’язки потерпілого. Протокол вручення потерпілому пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого.
Постанова про залучення захисника. Постанова про доручення призначити захисника для здійснення безоплатної пра5

вової допомоги. Постанова про залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії. Постанова про залучення законного представника. Заява про відвід захисника, представника. Постанова про прийняття відмови від захисника. Протокол
відмови підозрюваного від захисника. Клопотання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
Постанова про залучення представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача.
Постанова про залучення перекладача. Протокол роз’яснення перекладачу його прав, обов’язків та попередження про
відповідальність.
2.3. Процесуальні документи, які складаються у
зв’язку із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження
Повістка про виклик. Клопотання про здійснення приводу.
Клопотання про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обов’язку.
Протокол тимчасового вилучення документів. Протокол
передання тимчасово вилученого майна.
Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні
спеціальним правом. Клопотання про відсторонення від посади.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Протокол тимчасового доступу до речей і документів.
Протокол тимчасового вилучення майна. Протокол повернення тимчасово вилученого майна. Клопотання про арешт
майна. Протокол виконання ухвали про арешт майна.
Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Клопотання про застосування
запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. Клопотання
про застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання про зміну запобіжного заходу. Повідомлення про затримання. Протокол про
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роз’яснення правил користування електронними засобами контролю. Клопотання про продовження строку тримання під вартою. Протокол про оголошення підозрюваному ухвали слідчого
судді про застосування запобіжного заходу та вручення її копії.
Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.
Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
2.4. Процесуальні документи, які складаються у
зв’язку із проведенням слідчих (розшукових) дій
Протокол допиту. Протокол одночасного допиту двох
(чи більше) вже допитаних осіб. Протокол допиту малолітнього
(неповнолітнього) свідка. Клопотання про проведення допиту
свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні.
Протокол пред’явлення особи для впізнання. Протокол
пред’явлення речей для впізнання. Протокол пред’явлення трупа для впізнання. Протокол пред’явлення особи для впізнання
за фотознімками.
Постанова про проведення допиту (впізнання) у режимі
відеоконференції. Протокол допиту в режимі відеоконференції.
Протокол пред’явлення особи для впізнання в режимі відеоконференції. Рапорт про опитування в режимі телефонної конференції.
Клопотання про проведення обшуку. Протокол обшуку.
Протокол огляду (місця події, місцевості, приміщень, житла чи
іншого володіння особи, речей, документів, трупа). Протокол
огляду трупа, пов’язаний з ексгумацією.
Протокол проведення слідчого експерименту. Постанова про проведення освідування. Протокол освідування особи.
Постанова про залучення експерта та проведення експертизи. Протокол отримання зразків для експертизи. Висновок
експерта.
Постанова про доручення проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на території, яка
знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування.
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2.5. Процесуальні документи, які складаються у
зв’язку із проведенням негласних слідчих (розшукових) дій
Клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтролю особи,
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж,
установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу,
спостереження за особою).
Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину – спеціального слідчого експерименту. Постанова про
проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування
обстановки злочину. Протокол огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів – грошових купюр.
Заява особи про конфіденційне співробітництво. Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва
та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
Клопотання про негласне отримання зразків, необхідних
для порівняльного дослідження.
Клопотання про припинення проведення негласних слідчих (розшукових) дій та розсекречення матеріалів. Постанова
про знищення матеріальних носіїв секретної інформації, отриманих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Повідомлення підозрюваному про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
2.6. Процесуальні документи, які складаються у
зв’язку із повідомленням про підозру
Повідомлення про підозру. Пам’ятка про процесуальні
права та обов’язки підозрюваного. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Повідомлення про нову підозру.
Доручення прокурора про повідомлення про підозру.
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2.7. Процесуальні документи, які складаються у
зв’язку із закінченням досудового розслідування
Постанова про закриття кримінального провадження.
Повідомлення про завершення досудового розслідування. Протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Клопотання про встановлення строку ознайомлення з
матеріалами досудового розслідування. Протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Повідомлення про відкриття матеріалів сторонам кримінального провадження. Протокол про видалення з документів, які надаються для ознайомлення, відомостей, які не будуть
розголошені під час судового розгляду.
Обвинувальний акт. Реєстр матеріалів досудового розслідування.
Клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.
Протокол роз’яснення підозрюваному права на звільнення від кримінальної відповідальності.
2.8. Інші процесуальні документи досудового розслідування
Постанова про відсторонення слідчого від проведення
досудового розслідування. Постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування.
Постанова про визначення підслідності. Повідомлення
про передачу матеріалів кримінального провадження іншому
слідчому органу досудового розслідування. Постанова про
об’єднання матеріалів досудових розслідувань. Постанова про
виділення матеріалів досудового розслідування.
Постанова про відмову в задоволенні клопотання. Постанова про зупинення досудового розслідування. Постанова про
оголошення розшуку підозрюваного. Постанова про відновлення
досудового розслідування. Протокол попередження про недопу9

стимість розголошення відомостей досудового розслідування.
Клопотання про передачу речових доказів для реалізації. Клопотання про визнання доказів недопустимими. Заперечення проти визнання доказів недопустимими.
Постанова про відмову в задоволенні клопотання про
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його
завершення.
Протокол попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Клопотання про
забезпечення безпеки. Постанова про забезпечення безпеки
шляхом конфіденційності відомостей про особу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування. Постанова про продовження строку досудового
розслідування.
2.9. Процесуальні документи, які складаються слідчим суддею при здійсненні судового контролю під час досудового розслідування
Ухвала про здійснення приводу. Ухвала про відмову у
здійсненні приводу.
Ухвала про накладення грошового стягнення. Ухвала
про скасування ухвали про накладення грошового стягнення.
Ухвала про повернення прокурору клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Ухвала
про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
Ухвала про відмову у тимчасовому обмеженні у користуванні
спеціальним правом. Ухвала про відмову у продовженні строку
тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.
Ухвала про відсторонення від посади. Ухвала про відмову у відстороненні від посади.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала про арешт майна. Ухвала про відмову у задоволенні
клопотання про арешт майна.
Ухвала про застосування запобіжного заходу. Ухвала
про відмову в застосуванні запобіжного заходу. Ухвала про
зміну запобіжного заходу. Ухвала про скасування запобіжного
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заходу. Ухвала про продовження строку тримання під вартою.
Ухвала про відмову у наданні дозволу на затримання з
метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала про зобов’язання органу державної влади (службової особи) забезпечити додержання прав особи, яка тримається під вартою. Ухвала про зобов’язання органу державної влади
(службової особи) доставити особу, яка тримається під вартою,
для з’ясування підстав позбавлення свободи.
Ухвала про задоволення заяви про відвід. Ухвала про
залишення заяви про відвід без розгляду.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння
особи. Ухвала про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння
особи. Ухвала про дозвіл на проведення слідчого експерименту
у житлі чи іншому володінні особи. Ухвала про примусове залучення особи для проведення медичної (психіатричної) експертизи. Ухвала про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
Ухвала про скасування рішення слідчого (прокурора).
Ухвала про зобов’язання припинити дію. Ухвала про зобов’язання вчинити дію. Ухвала про задоволення скарги.
ІІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СТАДІЇ
ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Ухвала про призначення підготовчого судового засідання. Вирок суду, яким затверджується угода. Ухвала про відмову
в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування.
Ухвала про закриття кримінального провадження. Ухвала про
повернення обвинувального акта прокурору. Ухвала про повернення клопотання про застосування примусових заходів медичного (виховного) характеру прокурору. Ухвала про направлення
обвинувального акта до відповідного суду для визначення підсудності.
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ІV. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СТАДІЇ СУДОВОГО
РОЗГЛЯДУ
Ухвала про відкладення судового засідання. Ухвала про
призначення запасного судді. Ухвала про проведення судового
розгляду без потерпілого. Ухвала про привід свідка. Ухвала про
видалення із залу судового засідання. Ухвала про зміну (скасування, обрання) запобіжного заходу щодо обвинуваченого.
Ухвала про об’єднання (виділення) матеріалів кримінального
провадження. Ухвала про зупинення судового провадження.
Ухвала про розшук обвинуваченого. Ухвала про здійснення дистанційного судового провадження. Пам’ятка про права та
обов’язки осіб, які беруть участь у судовому розгляді. Ухвала
про обсяг доказів та порядок їх дослідження. Ухвала про допит
обвинуваченого з використанням відеоконференції. Ухвала про
розгляд та розв’язання клопотання учасників судового провадження. Ухвала про зняття питання за протестом сторони.
Ухвала про дослідження речових доказів, документів, звуко- і
відеозаписів. Ухвала про огляд речових доказів поза межами
суду. Виклик експерта для допиту для роз’яснення висновку.
Ухвала про виключення документа з числа доказів. Ухвала про
зміну порядку розгляду в порядку ст. 362 КПК. Ухвала про закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Ухвала
про відновлення з’ясування обставин, встановлених під час
кримінального провадження, та перевірку їх доказами. Ухвала
про встановлення порядку виступів у судових дебатах. Обвинувальний вирок. Виправдувальний вирок. Окрема думка судді.
Ухвала про внесення виправлень у судове рішення (відмову у
внесенні виправлень). Ухвала про роз’яснення судового рішення (про відмову в його роз’ясненні). Ухвала суду про залишення цивільного позову без розгляду.
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V. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У ПРОВАДЖЕННІ
В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
Ухвала про відкриття апеляційного провадження. Ухвала про залишення апеляційної скарги без руху. Ухвала про повернення апеляційної скарги. Ухвала про відмову у відкритті
апеляційного провадження. Ухвала про закінчення підготовки
та призначення апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Ухвала про закриття апеляційного провадження.
Ухвала про призначення апеляційного розгляду. Ухвала про
проведення письмового апеляційного провадження. Ухвала про
залишення вироку (ухвали) без змін. Ухвала про зміну вироку
(ухвали). Ухвала про скасування вироку. Ухвала про скасування вироку (ухвали) і закриття кримінального провадження.
Ухвала про скасування вироку (ухвали) і призначення нового
розгляду у суді першої інстанції. Ухвала про скасування вироку
і направлення кримінального провадження до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку (до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку). Вирок суду апеляційної інстанції. Ухвала про залишення апеляційної скарги
без задоволення. Ухвала про застосування примусових заходів
медичного чи виховного характеру.
VІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ В ПРОВАДЖЕННІ
В СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
Ухвала про відкриття касаційного провадження. Ухвала
про відмову у відкритті касаційного провадження. Ухвала про
залишення касаційної скарги без руху. Ухвала про повернення
касаційної скарги. Ухвала про витребування матеріалів кримінального провадження. Ухвала про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються. Ухвала про закінчення підготовки та призначення касаційного розгляду. Заперечення на касаційну скаргу. Ухвала про відкладення касаційного провадження. Ухвала про скасування або зміну судових рішень. Ухвала
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про залишення касаційної скарги без задоволення. Ухвала про
закриття кримінального провадження.
VІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ В ПРОВАДЖЕННІ
У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про допуск справи до провадження у Верховному Суді України. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ про відмову в допуску справи до провадження у Верховному Суді України. Ухвала Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ про відкриття провадження та витребування справи. Ухвала Верховного Суду України про відкриття провадження та витребування
справи. Ухвала Верховного Суду України про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду. Ухвала Верховного
Суду України про повне задоволення заяви. Ухвала Верховного
Суду України про часткове задоволення заяви.
VІІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ В ПРОВАДЖЕННІ
ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Ухвала судді про відкриття кримінального провадження
за нововиявленими обставинами. Ухвала судді про повернення
заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Ухвала про закриття кримінального провадження за
нововиявленими обставинами. Ухвала суду про зупинення виконання судового рішення, яке переглядається за нововиявленими обставинами. Ухвала суду про залишення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.
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ІХ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СТАДІЇ
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Розпорядження про виконання судового рішення. Ухвала про відстрочку виконання вироку. Ухвала про умовнодострокове звільнення від відбування покарання. Ухвала про
заміну невідбутої частини покарання більш м’яким. Ухвала про
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років. Ухвала про направлення для
відбування покарання. Ухвала про звільнення від покарання за
хворобою. Ухвала про застосування примусового лікування.
Ухвала про припинення застосування примусового лікування.
Ухвала про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком.
Ухвала про звільнення від призначеного покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку. Ухвала про заміну
покарання. Ухвала про застосування покарання за наявності
кількох вироків. Ухвала про тимчасове залишення в слідчому
ізоляторі. Ухвала про звільнення від покарання. Ухвала про
пом’якшення покарання. Ухвала про зняття судимості. Клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку. Ухвала про задоволення клопотання (подання)
про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку.
Ухвала про відмову в задоволенні клопотання (подання) про
вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку.
Х. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ
В ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКАХ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
10.1. Процесуальні документи в кримінальному провадженні на підставі угод
Угода про примирення. Угода про визнання винуватості. Вирок на підставі угоди. Ухвала про відмову в затвердженні
угоди. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена
угода. Ухвала про скасування вироку, яким затверджена угода.
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Ухвала про відмову в скасуванні вироку, яким затверджена
угода.
10.2. Процесуальні документи в кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб
Подання до Верховної Ради України про надання згоди
на затримання судді (народного депутата, Уповноваженого з
прав людини, Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера, секретаря рахункової
палати, депутата місцевої ради, адвоката, Генерального прокурора України, його заступника).
Подання до Верховної Ради України про надання згоди
на притягнення до кримінальної відповідальності судді (народного депутата, Уповноваженого з прав людини, Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера, секретаря Рахункової палати, депутата місцевої ради,
адвоката, Генерального прокурора України, його заступника).
Подання до Верховної Ради України про надання згоди
на обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту судді
(народного депутата, Уповноваженого з прав людини, Голови
Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера, секретаря Рахункової палати, депутата місцевої ради, адвоката, Генерального прокурора України, його заступника).
Подання до Верховної Ради України про надання згоди
на обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
судді (народного депутата, Уповноваженого з прав людини, Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника,
головного контролера, секретаря Рахункової палати, депутата
місцевої ради, адвоката, Генерального прокурора України, його
заступника).
10.3. Процесуальні документи в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
Ухвала про обмеження участі законного представника у
провадженні процесуальної дії. Ухвала про усунення законного
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представника від участі у кримінальному провадженні. Ухвала
про залучення законного представника до участі у кримінальному провадженні. Клопотання захисника про участь у допиті
неповнолітнього законного представника (педагога, психолога).
Зобов’язання про забезпечення прибуття неповнолітнього підозрюваного до слідчого. Згода про передання неповнолітнього
під нагляд. Згода неповнолітнього про передання під нагляд
батьків. Постанова про виділення в окреме провадження кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім. Ухвала
про тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із
залу судового засідання. Клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Ухвала про поміщення неповнолітнього до приймальника-розподільника. Клопотання про поміщення неповнолітнього до приймальника-розподільника. Ухвала про продовження строку тримання у приймальнику-розподільнику. Ухвала про
застосування примусових заходів виховного характеру. Ухвала
про відмову в застосуванні примусових заходів виховного характеру. Ухвала про дострокове звільнення від примусового
заходу виховного характеру.
10.4. Процесуальні документи в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного
характеру
Постанова про зміну порядку досудового розслідування.
Ухвала про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи. Клопотання про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної
експертизи. Ухвала про відмову в направленні особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи. Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру. Ухвала про застосування примусових заходів медичного
характеру. Ухвала про відмову в застосуванні примусових заходів медичного характеру. Ухвала про закриття кримінального
провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Ухвала про продовження, зміну або припинення
17

застосування примусових заходів медичного характеру. Подання про продовження, зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
10.5. Процесуальні документи в кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну
таємницю
Протокол слідчої (розшукової) дії або негласної слідчої
(розшукової) дії (який містить відомості, що становлять державну таємницю). Постанова про призначення експертизи щодо
законності віднесення інформації у сфері оборони до державної
таємниці. Наказ про надання доступу до таємної інформації.
Розпорядження про надання доступу до таємної інформації.
Протокол роз’яснення підозрюваному вимог статті 28 Закону
України «Про державну таємницю».
10.6. Процесуальні документи в кримінальному провадженні на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи
річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні
Постанова про призначення особи, уповноваженої на
вчинення процесуальних дій. Рапорт про виявлення обставин,
що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення на судні. Протокол огляду місця вчинення кримінального правопорушення. Протокол обшуку житла чи іншого володіння особи (без ухвали суду). Протокол особистого обшуку
(без ухвали суду).
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ХІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ,
ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ ПРИ МІЖНАРОДНОМУ
СПІВРОБІТНИЦТВІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Запит про надання міжнародної правової допомоги.
Протокол про вручення документів.
Запит про розшук, арешт і конфіскацію майна (ст. 568
КПК). Запит про тимчасову передачу особи, яка відбуває покарання для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуальних
діях (п. 3 ч. 4 ст. 554 КПК). Протокол про вручення документів
(ст. 564 КПК). Протокол про виявлення контрабандної поставки
(ч. 2 ст. 569 КПК). Прохання про тимчасову передачу особи, яка
тримається під вартою або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на території іноземної держави (ст. 565 КПК).
Клопотання (запит) про передання кримінального провадження іншій державі. Постанова Генеральної прокуратури
України про відмову перейняти кримінальне провадження. Постанова слідчого (прокурора, суду) про поновлення (продовження) кримінального провадження. Клопотання про тримання
особи під вартою до отримання запиту про перейняття кримінального провадження.
Ухвала суду про виконання вироку суду іноземної держави. Ухвала суду про відмову у виконанні вироку суду іноземної держави. Ухвала суду про відкладення розгляду та отримання додаткових матеріалів. Ухвала суду про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством
України.
Клопотання про видачу особи у зв’язку з кримінальним
переслідуванням. Клопотання про затвердження згоди особи на
видачу. Клопотання про перевірку наявності підстав для подальшого тримання особи під вартою. Клопотання про видачу
особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. Клопотання про застосування екстрадиційного арешту.
Клопотання про застосування тимчасового арешту. Клопотання
про тимчасову видачу особи в Україну для притягнення до
кримінальної відповідальності.
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