Слідчому судді
________________________________
районного суду
_________________________ області
Скаржник:

Адвокат
Збираник Євгеній Миколайович,
01004, м. Київ, вул. В.Василькывська,
буд. 14, оф. 3, тел.: (044) 233-33-20,
(063) 361-17-33
e-mail: evgen.advokat@gmail.com

Суб’єкт оскарження 1:

Керівник органу досудового
розслідування
__________________________ РВ
УМВС України в
___________________ області
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1,
тел.: (044) 111-22-33

Суб’єкт оскарження 2:

Слідчий _________________________
РВ УМВС України в
__________________________ області
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1,
тел.: (044) 111-22-33

СКАРГА
на бездіяльність слідчого та керівника органу досудового розслідування
_____________________________РВ УМВС України в
________________________ області (в порядку ст. 303 КПК України)
«___» ___________ 20___ року мною до _______________________ РВ
УМВС України в _________________________ області за допомогою засобів
поштового зв’язку було подано заяву про вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. ___ ст. _________ КК України (копія заяви
та квитанції додаються).
Відповідно до ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але
не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий,
який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу
досудового розслідування.
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Однак, до сьогоднішнього дня, вказані вимоги закону слідчим та
керівником органу досудового розслідування ________________________ РВ
УМВС України в _______________________ області виконані не були.
Про це порушення мені стало відомо тільки «___» ______ 20__ року,
після одержання відповіді з Управління громадської безпеки УМВС України в
__________________________ області від «___» ____ 20___ р. вих. № 12/З-2
(копія відповіді та конверту додаються).
Прізвище слідчого, який ухилився від внесення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань та розслідування мені повідомлено не було.
Відповідно до ст. 12 закону України «Про звернення громадян», дія цього
Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян,
встановлений
кримінально-процесуальним,
цивільно-процесуальним,
трудовим законодавством і законодавством про захист економічної
конкуренції.
Хоча, з відповіді на мою скаргу до УМВС України в
_______________________ області, свідчить, що моя заява про вчинення
кримінального правопорушення була розглянута в порядку закону України
«Про звернення громадян».
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому проваджені можуть
бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесені
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне
правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи
бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303
цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту
прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи
прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня
отримання особою її копії.
Таким
чином,
вважаю,
що
бездіяльність
слідчого
________________________ РВ УМВС України в ______________________
області проявилась у невнесенні відомостей про вчинене кримінальне
правопорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та в ухиленні від
розслідування, а бездіяльність керівника органу досудового розслідування
_______________________ РВ УМВС України в _____________________
області полягає у невизначенні слідчого, який здійснюватиме досудове
розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин
строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою
слідчого судді, суду.
Оскільки про бездіяльність слідчого та керівника органу досудового
розслідування
_________________________
РВ
УМВС
України
в
__________________________ області, мені стало відомо тільки «___» _______
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20___ року, вважаю, що мною було пропущено строк на подання скарги з
поважних причин, а тому прошу його поновити та розглянути скаргу.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Статтею 55 Конституції України, гарантовано, що права і свободи
людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 8, 19, 55 Конституції
України, ст. ст. 117, 303, 304 КПК України,

ПРОШУ:
1. Поновити мені строк на подання скарги на бездіяльність слідчого та
керівника органу досудового розслідування ____________________ РВ УМВС
України в ____________________ області.
2.
Зобов’язати
керівника
органу
досудового
розслідування
________________________ РВ УМВС України в ___________________ області
визначити слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування.
3. Зобов’язати слідчого _______________________ РВ УМВС України в
_______________________ області внести відомості про вчинення
кримінального правопорушення, передбачене ст. _____ КК України за моєю
заявою від «___» _________ 20___ року, до Єдиного реєстру досудових
розслідувань та розпочати розслідування.

Додатки:
1. Копія заяви про вчинення кримінального правопорушення,
передбачене ст. ____ КК України за моєю заявою від «___» ___20__ р.
2. Копія квитанції відділення поштового зв’язку.
3. Копія відповіді з Управління громадської безпеки УМВС України в
_______________________ області від 19.08.2013 р. вих. № 12/З-2.
4. Копія конверту.
5. Клопотання про розгляд скарги за відсутності скаржника.
«___» ______________ 20___ року
Адвокат

Збираник Є.М.
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