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Ваш запит, який надійшов з Міністерства внутрішніх справ України, щодо 
надання статистичних даних про притягнення жінок та чоловіків до кримінальної 
відповідальності за різні види злочинів упродовж 2019-2020 років та з інших 
питань розглянуто.

Роз’яснюємо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Так, відомості про зареєстровані кримінальні правопорушення 
(провадження) та результати їх розслідування узагальнюються у звітності за 
формою № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» та формою № 2 
«Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення», що 
формуються щомісячно накопичувальним підсумком з початку звітного періоду 
(року) у розрізі розділів та статей Кримінального кодексу України на підставі 
даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань користувачами 
інформаційної системи.

Разом з цим, цією звітністю не передбачено виокремлення даних про 
кримінальні правопорушення за окремими суб’єктами їх вчинення, зокрема 
чоловіками чи жінками.

З огляду на викладене надаємо відомості про кількість потерпілих осіб від 
кримінальних правопорушень відповідно до звітності за формою № 1 «Єдиний 
звіт про кримінальні правопорушення» за 2019 рік, січень -  листопад 2020 року та 
кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення відповідно до 
звітності за формою № 2 «Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні 
правопорушення» за 2019 рік, січень -  листопад 2020 року.

Офіс Генерального прокурора 
№27/3-5392ВИХ-20 від 30.12.2020



В зв’язку з тим, що результати судового розгляду кримінальних 
проваджень узагальнюються у звітності Державної судової адміністрації України, 
яка є розпорядником цих даних, інформаційний запит в цій частині, відповідно до 
вимог частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
направлено до Державної судової адміністрації України за належністю.

В зв’язку з вищевикладеним, надати іншу запитувану інформацію в 
порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» немає можливості.

У разі незгоди з відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до ст. 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» керівництву Офісу 
Генерального прокурора або до суду.

Додаток: таблиця на 3 арк.

Начальник відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію



Відомості
про кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

упродовж січня листопада 2020  року

3 них

Виявлено осій*, які нчинили кримінальні 
правопорушення жінки

Усього осіб

1

93 650 1 1 735

кримінальні  проступки 18 345 3 171

особливо тяжкі 1 838 2Ü4

3 них, як і

ВЧИНИЛИ

зл
оч

ин
и

тяжкі 24 524 1 559

нетяжкі 5 367 648

* За завершеними розслідуванням  крим інальним и провадженнями, бел урахування відомост ей про осіб, як і вчинили кримінальні правопоруш ення у  минулих роках



Відомості
про кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

упродовж 2019  року

Виявлено осіб*, які вчинили кримінальні 
правопорушення

з них 

жінки

Усього осіб 109 825 13 785

з них, вчинили 
кримінальні 

правопорушення

тяжкі  та особливо 
тяжкі

29 700 1 867

* За завершеними розслідуванням  кримінальними провадж енням и , без урахування відомост ей про осіб, я к і вчинили крим інальні правопоруш ення у  м инулих роках



Відомості
про кількість потерпілих осіб від кримінальних правопоруш ень

уп родовж  2 0 1 9  року та с ічня-листопада 2 0 2 0  року

2019 рік січень-листопад 2020 року

Потерпіло* від 
кримінальних 

правопорушень

3 них

Потерпіло* від 
кримінальних 

правопорушень

3 них

осіб жіночої статі осіб жіночої статі

Усього осіб 301 792 102 4 48 232  743 7 4 3 1 7

3 них, від особливо тяжких та тяжких 109 438 37 600 86 437 26 248

*3  числа облікованих кримінальних правопорушень у  звітному періоді


