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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2019  № 100

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
05 березня 2019 р.  
за № 223/33194

Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах
(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні

правопорушення та інші події

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ  
№ 877 від 22.10.2019}

Відповідно до статей 60, 214 Кримінального процесуального кодексу України, статті 12,
пункту 5 частини першої статті 23, статті 26 Закону України «Про Національну поліцію»,
підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №  877, а також з метою вдосконалення
ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події НА К АЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06
листопада 2015 року № 1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку
в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за №  1498/27943 (зі
змінами).

3. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України
(Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:  

Голова Національної поліції України  

Перший заступник Генерального  
прокурора України  

Керівник Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини

С.М. Князєв 

Д. Сторожук 

Л. Левшун
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства внутрішніх  
справ України  
08 лютого 2019 року № 100

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
05 березня 2019 р.  
за № 223/33194

ПОРЯДОК 
ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події

I. Загальні положення
1. Цей Порядок регулює ведення в центральному органі управління поліцією,

міжрегіональних територіальних органах поліції та їх територіальних (відокремлених)
підрозділах, головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі, областях та м. Києві, територіальних (відокремлених) підрозділах (управліннях,
відділах, відділеннях) поліції (далі - органи (підрозділи) поліції) єдиного обліку заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (далі - заяви (повідомлення)) з
використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал
Національної поліції України» (далі - ІТС ІПНП).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

єдиний облік (далі - ЄО) - прийняття та реєстрація органами (підрозділами) поліції заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події;

прийняття та реєстрація заяв (повідомлень) - отримання заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події та присвоєння їм порядкового номера уповноваженими
службовими особами органів (підрозділів) поліції;

уповноважена службова особа - працівник чергової служби, у разі відсутності в структурі
органу (підрозділу) поліції відповідної чергової служби - інший визначений керівництвом
органу (підрозділу) поліції працівник, якого уповноважено на прийняття та реєстрацію заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

3. Джерелом інформації про кримінальні правопорушення та інші події, зокрема, є:

1) заяви (повідомлення) осіб, які надходять до органу (підрозділу) поліції, особи,
уповноваженої на здійснення досудового розслідування, або службової особи, уповноваженої
на прийняття та реєстрацію заяв (повідомлень);

2) самостійно виявлені слідчим або іншою посадовою особою органу поліції з будь-якого
джерела обставини кримінального правопорушення;

3) повідомлення осіб, які затримали підозрювану особу під час учинення або замаху на
вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального
правопорушення, чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється в його
вчиненні;

4) інше.

4. З метою інформування громадськості щодо порядку прийняття, реєстрації заяв
(повідомлень) у приймальнях громадян або в іншому доступному для них місці органу
(підрозділу) поліції розміщується пам’ятка щодо порядку ведення єдиного обліку в органах
(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (додаток
1).

II. Прийняття заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та
інші події в органах (підрозділах) поліції

1. Прийняття заяв (повідомлень) незалежно від місця і часу їх учинення, повноти
отриманих даних, особи заявника здійснює цілодобово, безперервно та невідкладно орган
(підрозділ) поліції, до якого надійшла така інформація.

Заяви (повідомлення) можуть бути усні або письмові:

усні заяви (повідомлення) від осіб уповноважена службова особа органу (підрозділу)
поліції або інший поліцейський, до повноважень якого це належить, вносить до протоколу
прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (додаток 2);

під час особистого звернення заявника до органу (підрозділу) поліції із письмовою заявою
(повідомленням) уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції її (його) приймає і
реєструє.

2. Особу, яка заявляє або повідомляє про кримінальне правопорушення, уповноважена
службова особа органу (підрозділу) поліції або інший поліцейський попереджає про
кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину,
передбачену статтею 383 Кримінального кодексу України.

3. Уповноважена службова особа на лицьовому боці письмових заяв (повідомлень),
протоколів прийняття заяв про кримінальне правопорушення та іншу подію, рапортів
поліцейських проставляє штамп реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення
та інші події, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2739
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4. Якщо заява (повідомлення) надійшла до органу (підрозділу) поліції під час особистого
звернення заявника одночасно з її (його) реєстрацією в ІТС ІПНП або журналі єдиного обліку
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (далі - журнал ЄО) (додаток
4), уповноважена службова особа оформлює та видає заявникові талон-повідомлення ЄО про
прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію
(додаток 5).

Корінці талонів-повідомлень зберігаються в уповноваженої службової особи.

5. Заява (повідомлення), що надходить телефоном за скороченим номером екстреного
виклику поліції «102», реєструється в ІТС ІПНП з автоматичним присвоєнням порядкових
номерів ЄО.

6. Поліцейський незалежно від місця свого перебування в разі виявлення або отримання
інформації про кримінальне правопорушення та іншу подію чи звернення до нього громадян із
заявою (повідомленням) невідкладно повідомляє про це за скороченим номером екстреного
виклику поліції «102» і зобов’язаний ужити заходів щодо запобігання правопорушенню, його
припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, установлення і
затримання осіб, які вчинили правопорушення, та охорони місця події.

7. Поліцейський у разі самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть
свідчити про кримінальне правопорушення, невідкладно, але не пізніше 24 годин рапортом
доповідає про це керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов’язки.

За рішенням керівника органу (підрозділу) поліції або особи, яка виконує його обов’язки,
відомості про виявлене кримінальне правопорушення уповноважена службова особа реєструє в
ІТС ІПНП (журналі ЄО в разі тимчасової відсутності технічних можливостей унесення таких
відомостей до ІТС ІПНП) та невідкладно, але не пізніше 24 годин реєстрації передаються:

до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) або передання цих відомостей до органів
(підрозділів) поліції нижчого рівня та їх внесення до ЄРДР;

у міжрегіональних територіальних органах поліції та їх територіальних (відокремлених)
підрозділах - до органів (підрозділів) поліції, на території обслуговування яких сталася така
подія, для прийняття відповідних рішень та внесення до ЄРДР.

8. Датою подання заяви (повідомлення) до органу (підрозділу) поліції вважається дата
реєстрації такої заяви (повідомлення) в ІТС ІПНП (журналі ЄО).

9. Інформацію, яка надійшла до органу (підрозділу) поліції, про кримінальне
правопорушення та іншу подію, вчинені на території обслуговування іншого органу
(підрозділу) поліції, уповноважена службова особа невідкладно реєструє в ІТС ІПНП (журналі
ЄО) та невідкладно інформує про це той орган (підрозділ) поліції, на території обслуговування
якого сталася така подія.

Орган (підрозділ) поліції, на території обслуговування якого сталася така подія, реєструє
невідкладно указане повідомлення до ІТС ІПНП (журналі ЄО).

Реєстраційний номер ІТС ІПНП (журналу ЄО) поінформованого органу (підрозділу) поліції
уповноважена службова особа також уносить в ІТС ІПНП (журнал ЄО).

Передавати з одного територіального (відокремленого) підрозділу (управління, відділу,
відділення) поліції до іншого територіального (відокремленого) підрозділу (управління, відділу,
відділення) поліції матеріали з відомостями, що вказують на кримінальне правопорушення,
незалежно від місця його вчинення, без їх реєстрації в ІТС ІПНП (журналі ЄО) та внесення цих
відомостей до ЄРДР заборонено.

10. Поліцейський під час отримання від уповноваженої службової особи заяви
(повідомлення) для подальшого їх розгляду засвідчує це своїм підписом у журналі отримання
матеріалів єдиного обліку (додаток 6).

Уповноважена службова особа вносить інформацію про поліцейського, час і дату
отримання ним матеріалів до ІТС ІПНП (журналу ЄО).

11. Поліцейський органу (підрозділу) поліції, якому доручено розгляд заяви або
повідомлення про іншу подію та прийняття відповідного рішення в межах Закону України «Про
звернення громадян» або Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі
встановлення в матеріалах відомостей, що вказують на вчинення кримінального
правопорушення, невідкладно рапортом доповідає про це керівникові органу (підрозділу)
поліції або особі, яка виконує його обов’язки.

Керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов’язки, доручає
уповноваженій службовій особі невідкладно зареєструвати рапорт працівника поліції в ІТС
ІПНП (журналі ЄО) та не пізніше 24 годин з моменту реєстрації надіслати зазначені матеріали
до органу досудового розслідування органу (підрозділу) поліції для внесення відповідних
відомостей до ЄРДР.

12. Заяви (повідомлення), що надійшли до органу (підрозділу) поліції з використанням
засобів поштового зв’язку, мережі Інтернет, електронного зв’язку (електронні звернення), через
контактні центри державної установи «Урядовий контактний центр» та телефонну «гарячу
лінію» Національної поліції України, служби діловодства реєструють та невідкладно передають
керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов’язки.

Керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов’язки, невідкладно,
але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації в службах діловодства заяв (повідомлень) приймає
рішення щодо їх реєстрації в ІТС ІПНП (журналі ЄО) для подальшого розгляду відповідно до
законодавства України.

13. Анонімні заяви чи повідомлення, що містять відомості про кримінальне
правопорушення чи іншу подію, які надійшли до органу (підрозділу) поліції, реєструються в
ІТС ІПНП (журналі ЄО), службах діловодства органу (підрозділу) поліції та за дорученням

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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керівника органу (підрозділу) поліції або особи, яка виконує його обов’язки, передаються до
структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції за відповідним напрямом діяльності для
вжиття необхідних заходів.

Поліцейський у разі встановлення в анонімних заявах чи повідомленнях відомостей, що
можуть свідчити про кримінальне правопорушення, невідкладно рапортом доповідає про це
керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов’язки, який вживає
заходів у порядку, зазначеному в абзаці другому пункту 11 цього розділу.

III. Реєстрація заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення
та інші події в центральному органі управління поліцією, головних

управліннях Національної поліції та їх територіальних
(відокремлених) підрозділах (управліннях, відділах, відділеннях)

поліції
1. Заяви (повідомлення), що надійшли до чергових служб центрального органу управління

поліцією, головних управлінь Національної поліції телефоном чи під час особистого звернення
громадян, уповноважені службові особи реєструють в ІТС ІПНП (журналі ЄО) та невідкладно
передають до органів (підрозділів) поліції нижчого рівня, на території обслуговування яких
сталася подія, із зазначенням в ІТС ІПНП (журналі ЄО) номера реєстрації в ЄО відповідного
органу (підрозділу) поліції.

Про зареєстровані в ІТС ІПНП (журналі ЄО) центрального органу управління поліцією,
головних управлінь Національної поліції заяви (повідомлення) уповноважена службова особа
невідкладно з моменту реєстрації інформує керівництво відповідного органу поліції.

За дорученням керівництва центрального органу управління поліцією, головних управлінь
Національної поліції уповноважена службова особа такі заяви і повідомлення та рапорти
невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації надсилає до органів (підрозділів)
поліції нижчого рівня за місцем учинення кримінального правопорушення та іншої події.

2. Письмові заяви (повідомлення), що надійшли до центрального органу управління
поліцією, головного управління Національної поліції, у яких є відомості, що вказують на
вчинення кримінального правопорушення, після їх реєстрації службою діловодства працівники
підрозділів діловодства невідкладно доповідають керівникові відповідного органу, після чого за
його резолюцією невідкладно, але не пізніше 24 годин із часу реєстрації заяви чи повідомлення
надсилають до органів (підрозділів) поліції нижчого рівня, а копії цих матеріалів - до
відповідного структурного підрозділу органу поліції за напрямом діяльності.

Структурний підрозділ органу поліції, якому передано копії матеріалів для опрацювання,
зобов’язаний поінформувати заявника про надсилання його заяви чи повідомлення до органу
(підрозділу) поліції нижчого рівня, а також забезпечити контроль за їх реєстрацією в ІТС ІПНП
(журналі ЄО) відповідного органу (підрозділу) поліції.

Чергові служби центрального органу управління поліцією або головних управлінь
Національної поліції також реєструють в ІТС ІПНП (журналі ЄО) заяви та повідомлення про
вчинені кримінальні правопорушення, за якими прийнято рішення щодо внесення їх до ЄРДР та
здійснення досудового розслідування слідчими підрозділами, підрозділами дізнання або
уповноваженою особою інших підрозділів цих органів.

{Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ № 877 від 22.10.2019}

3. Заяви і повідомлення про інші події, що надійшли до чергової служби центрального
органу управління поліцією, головних управлінь Національної поліції та їх територіальних
(відокремлених) підрозділів (управлінь, відділів, відділень) поліції, у яких немає відомостей,
що вказують на вчинення кримінального правопорушення, уповноважена службова особа після
реєстрації в ІТС ІПНП (журналі ЄО) невідкладно, але не пізніше 24 годин передає керівнику
відповідного органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов’язки, для розгляду та
прийняття рішення згідно із Законом України «Про звернення громадян» або Кодексом України
про адміністративні правопорушення.

Керівник головного управління Національної поліції та його територіального
(відокремленого) підрозділу (управління, відділу, відділення) поліції або особа, яка виконує
його обов’язки, у разі встановлення в отриманій(ому) від уповноваженої службової особи заяві
(повідомленні) відомостей, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення, невідкладно
повертає її (його) до чергової служби для передавання до органу досудового розслідування для
внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

4. Заяви або повідомлення про кримінальні правопорушення, що надійшли до чергової
служби головних управлінь Національної поліції та їх територіальних (відокремлених)
підрозділів (управлінь, відділів, відділень) поліції, уповноважена службова особа після їх
реєстрації в ІТС ІПНП (журналі ЄО) невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації
передає до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР та
інформує про це керівника головного управління Національної поліції чи його територіального
(відокремленого) підрозділу (управління, відділу, відділення) поліції або особу, яка виконує
його обов’язки.

5. Керівник органу досудового розслідування або органу дізнання центрального органу
управління поліцією, головних управлінь Національної поліції та їх територіальних
(відокремлених) підрозділів (управлінь, відділів, відділень) поліції невідкладно, але не пізніше
24 годин із часу передання слідчому або дізнавачу для внесення до ЄРДР відомостей про
кримінальне правопорушення інформує чергову службу про номер кримінального провадження,
дату і час унесення відомостей до ЄРДР, попередню правову кваліфікацію кримінального
правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України,
прізвища, імені, по батькові слідчого (слідчих) чи дізнавача (дізнавачів).

Інформацію, отриману від керівника органу досудового розслідування або органу дізнання,
уповноважена службова особа вносить до ІТС ІПНП (журналу ЄО).
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{Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ №  877 від
22.10.2019}

IV. Реєстрація заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та
інші події в міжрегіональних територіальних органах Національної

поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділах
1. Заяви (повідомлення), що надійшли до міжрегіонального територіального органу поліції

або його територіальних (відокремлених) підрозділів:

засобами поштового зв’язку, мережі Інтернет, електронного зв’язку (електронні звернення),
через контактні центри державної установи «Урядовий контактний центр» та телефонну
«гарячу лінію» Національної поліції України, служби діловодства реєструють та невідкладно
доповідають керівникові або особі, яка виконує його обов’язки, після чого уповноважена
службова особа реєструє в ІТС ІПНП (журналі ЄО);

телефонним зв’язком або під час особистого звернення громадян, уповноважена службова
особа реєструє в ІТС ІПНП (журналі ЄО) та невідкладно інформує керівника або особу, яка
виконує його обов’язки.

За дорученням керівника міжрегіонального територіального органу поліції чи
територіального (відокремленого) підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки,
зареєстровані в ІТС ІПНП (журналі ЄО) заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення
уповноважена службова особа невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації
надсилає до органів (підрозділів) поліції, на території обслуговування яких сталася така подія,
для внесення цих відомостей до ЄРДР.

Копії надісланих матеріалів зберігаються у структурному підрозділі міжрегіонального
територіального органу поліції або його територіального (відокремленого) підрозділу, до якого
вони надійшли.

Надсилаючи заяви або повідомлення до органів (підрозділів) поліції, на території
обслуговування яких сталася така подія, структурний підрозділ міжрегіонального
територіального органу поліції або його територіального (відокремленого) підрозділу
одночасно зобов’язаний поінформувати про це заявника.

2. Заяви і повідомлення, у яких відсутні відомості про кримінальні правопорушення, що
надійшли до міжрегіонального територіального органу поліції або його територіальних
(відокремлених) підрозділів, служба діловодства цього органу або його територіальних
(відокремлених) підрозділів реєструє та невідкладно, але не пізніше 24 годин передає
керівникові або особі, яка виконує його обов’язки, для розгляду відповідно до Закону України
«Про звернення громадян» або Кодексу України про адміністративні правопорушення.

V. Особливості реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події в органах (підрозділах) поліції в

журналі ЄО
1. У разі тимчасової відсутності технічних можливостей реєстрації в ІТС ІПНП заяв

(повідомлень), що надходять до органів (підрозділів) поліції, їх реєструють у журналі ЄО.

Журнали ЄО веде уповноважена службова особа органів (підрозділів) поліції.

Відомості із журналу ЄО уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції
переносить до ІТС ІПНП невідкладно в разі відновлення технічної можливості (в ІТС ІПНП
зазначає номер, за яким заяву (повідомлення) зареєстровано в журналі ЄО).

2. Журнали ЄО зберігаються в приміщенні чергової служби або службовому кабінеті
уповноваженої службової особи органу (підрозділу) поліції, де вони зареєстровані в службах
діловодства. Виносити журнали ЄО з адміністративної будівлі органу (підрозділу) поліції
заборонено.

Журнали ЄО мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та
зареєстровані в службах діловодства органу (підрозділу) поліції.

Уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції закінчені журнали ЄО та корінці
талонів-повідомлень формує в окрему номенклатурну справу й передає на зберігання до служби
діловодства органу (підрозділу) поліції.

VI. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку
1. Повноту і достовірність інформації, унесеної до ІТС ІПНП (журналу ЄО) на підставі заяв

(повідомлень), забезпечує уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції, яка внесла
цю інформацію.

2. Контроль за своєчасною реєстрацією уповноваженою службовою особою в ІТС ІПНП
(журналі ЄО) заяв (повідомлень) покладається на безпосереднього керівника органу
(підрозділу) поліції, де працює уповноважена службова особа.

3. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку в органі (підрозділі) поліції здійснює
керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов’язки, шляхом:

перевірки щодня ведення ІТС ІПНП (журналу ЄО) щодо повноти внесеної інформації про
заяви (повідомлення);

заслуховування щокварталу на нарадах стану прийняття та реєстрації в органі (підрозділі)
поліції заяв (повідомлень).

4. Контроль за дотриманням вимог законодавства, а також положень цього Порядку в
органах (підрозділах) поліції покладається на підрозділи організаційно-аналітичного
забезпечення та оперативного реагування центрального органу управління поліцією та
головних управлінь Національної поліції, у міжрегіональних органах - на відповідних
службових осіб.
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Перевірку стану ведення єдиного обліку, дотримання законності під час прийняття,
реєстрації та розгляду заяв (повідомлень) здійснюють працівники поліції за наявності припису
(додаток 7).

5. За виявленими в органах (підрозділах) поліції фактами порушення вимог щодо
дотримання законності під час прийняття, реєстрації та розгляду заяв (повідомлень)
проводяться службові розслідування відповідно до Порядку проведення службових
розслідувань у Національній поліції України, затвердженого наказом МВС від 07 листопада
2018 року № 893, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2018 року за №
1355/32807.

6. Заяви і повідомлення, за якими прийнято рішення відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» або Кодексу України про адміністративні правопорушення, надаються для
ознайомлення за письмовим зверненням органів прокуратури (посадових осіб) з додержанням
вимог Закону України «Про захист персональних даних», за письмовим дозволом керівника
органу (підрозділу) поліції або особи, яка виконує його обов’язки, і лише в приміщеннях
органів (підрозділів) поліції, де вони зберігаються.

Надання стороні кримінального провадження чи суду (слідчому судді) матеріалів, за якими
органами (підрозділами) поліції прийнято рішення відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» або Кодексу України про адміністративні правопорушення, здійснюється
згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Начальник Управління  
взаємодії з Національною  

поліцією Міністерства 
внутрішніх справ України О.О. Соколовський

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1355-18#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


25.12.2020 Про затвердження Порядку ведення... | від 08.02.2019 № 100 (Текст для друку)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19/print 7/10

Додаток 1  
до Порядку ведення єдиного обліку  
в органах (підрозділах) поліції заяв  
і повідомлень про кримінальні  
правопорушення та інші події  
(пункт 4 розділу I)

ПАМ’ЯТКА 
щодо порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події

1. Згідно з пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію»
поліція здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події.

Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення незалежно від місця і часу їх
скоєння, повноти отриманих відомостей і форми подання, а також особи заявника реєструють
цілодобово уповноважені службові особи центрального органу управління поліцією, головних
управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м.
Києві, їх територіальних (відокремлених) підрозділах (управліннях, відділах, відділеннях)
поліції, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції та їх територіальних
(відокремлених) підрозділах (далі - органи (підрозділи) поліції), до яких звернулася особа чи
надійшло повідомлення.

2. Заяви чи повідомлення фізичних або юридичних осіб про вчинення кримінального
правопорушення та іншу подію можуть бути усними або письмовими.

Усні заяви про кримінальні правопорушення заносяться до протоколу прийняття заяви про
кримінальне правопорушення чи іншу подію.

Цей протокол підписують заявник та службова особа органу (підрозділу) поліції, яка
прийняла заяву.

Особу, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення, попереджають про
кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину,
передбачену статтею 383 Кримінального кодексу України, що вона засвідчує власним підписом,
крім випадків надходження заяви або повідомлення поштою чи зв’язком іншого виду.

3. Уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції після отримання заяви чи
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію або після самостійного
виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що вказують на вчинення кримінального
правопорушення, зобов’язана внести відповідні відомості до інформаційно-телекомунікаційної
системи «Інформаційний портал Національної поліції України», а за відсутності технічних
можливостей - до журналу єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень
про кримінальні правопорушення та інші події.

4. Відповідно до положень статті 60 Кримінального процесуального кодексу України
заявник має право:

отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і
реєстрацію (талон);

отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

подати на підтвердження своєї заяви речі та документи;

отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n168
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2739
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n860
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Додаток 2  
до Порядку ведення єдиного обліку  
в органах (підрозділах) поліції заяв  
і повідомлень про кримінальні  
правопорушення та інші події  
(пункт 1 розділу II)

ПРОТОКОЛ 
прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію

Додаток 3  
до Порядку ведення єдиного обліку  
в органах (підрозділах) поліції заяв  
і повідомлень про кримінальні  
правопорушення та інші події  
(пункт 3 розділу II)

ШТАМП 
реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та

інші події

Додаток 4  
до Порядку ведення єдиного обліку  
в органах (підрозділах) поліції заяв  
і повідомлень про кримінальні  
правопорушення та інші події  
(пункт 4 розділу II)

ЖУРНАЛ 
єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення

та інші події

Додаток 5  
до Порядку ведення єдиного обліку  
в органах (підрозділах) поліції заяв  
і повідомлень про кримінальні  
правопорушення та інші події  
(пункт 4 розділу II)

ТАЛОН-ПОВІДОМЛЕННЯ ЄДИНОГО ОБЛІКУ

Додаток 6  
до Порядку ведення єдиного обліку  
в органах (підрозділах) поліції заяв  
і повідомлень про кримінальні  
правопорушення та інші події  
(пункт 10 розділу II)

ЖУРНАЛ 
отримання матеріалів єдиного обліку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/71/f483305n130.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/71/f483305n131.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/71/f483305n132.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/71/f483305n133.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/71/f483305n134.doc
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Додаток 7  
до Порядку ведення єдиного обліку  
в органах (підрозділах) поліції заяв  
і повідомлень про кримінальні  
правопорушення та інші події  
(пункт 4 розділу VI)

ЗРАЗОК

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/71/p483305n120.emf
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