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Метою вивчення навчальної дисципліни «Практикум зі складання 

кримінальних процесуальних документів» є набуття та закріплення базових 

знань щодо правил та порядку складання процесуальних документів під час 

досудового розслідування. Мета включає в себе три діалектично пов’язані 

між собою аспекти: 

а) науково-юридичний аспект мети полягає в тому, щоб по закінченню 

навчання майбутній юрист мав достатній рівень юридичних знань як про 

загальні вимоги до форми та змісту основних типів кримінальних 

процесуальних документів (постанова, протокол), так і про правила, 

особливості складання конкретних кримінальних процесуальних документів, 

міг самостійно орієнтуватися у складних та різноманітних умовах, що 

виникають у ході кримінального провадження; 

б) загальноосвітній аспект мети полягає в тому, щоб розвити у 

молодого спеціаліста вміння чітко, грамотно та логічно викладати на папері 

свої думки та аргументацію при прийнятті різного роду процесуальних 

рішень, а також максимально точно та зрозуміло фіксувати у протоколах хід 

та результати проведення слідчих (розшукових) дій; 

в) виховний аспект мети полягає в тому, щоб максимально сприяти 

формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури 

майбутнього юриста.  

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є набуті знання з 

дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Адвокатура 

України».  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Практикум зі складання 

кримінальних процесуальних документів». 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні  

знати: 

1) на понятійному рівні - загальні вимоги, що визначають 

класифікацію та структуру кожного з видів процесуальних документів; 

2) на фундаментальному рівні - кримінально-процесуальні засоби 

отримання (збирання) та перевірки доказів; процесуальну форму здійснення 

слідчих (розшукових) та інших дій, прийняття процесуальних рішень; 

основні вимоги щодо складання процесуальних документів; 

3) на практично-творчому рівні - приймати правильне рішення про те, 

який або які процесуальні документи мають бути складені в окремо взятій 

практичній процесуальній ситуації; 

- точно та грамотно фіксувати у процесуальних документах 

аргументацію прийнятого рішення або зміст та результати проведеної 

процесуальної дії; 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні - відтворювати знання, передбачені 

програмою дисципліни; 



2) на алгоритмічному рівні - здійснювати аналіз і тлумачення правових 

норм, що регулюють порядок складання процесуальних документів; 

використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових 

ситуацій; самостійно, відповідно до конкретних умов, складати необхідні 

процесуальні документи; 

3) на евристичному рівні - критично осмислювати вказівки та поради 

щодо правил складання процесуальних документів; 

4)  на творчому рівні - самостійно поглиблювати свої знання та 

використовувати їх для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій.  

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТУВАННЯ 
Поняття, сутність та ознаки актів досудового розслідування. Правове 

значення процесуальних актів досудового розслідування. 

Класифікація процесуальних актів досудового розслідування. 

Вимоги, що висуваються до процесуальних актів досудового 

розслідування. 

Загальна характеристика та процесуальна форма основних 

кримінально-процесуальних актів досудового розслідування. Типова 

структура основних кримінально-процесуальних документів. 

Функції процесуальних актів досудового розслідування. 

Постанова як різновид процесуального документа: види, структура та 

зміст. 

Протокол процесуальної дії як різновид процесуального документа: 

структура та зміст. 

Клопотання як різновид процесуального документа: структура та зміст. 

Обвинувальний акт та його зміст. Додатки до обвинувального акта.  

Культура, мова і стиль процесуального документа. 

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ 

СЛІДЧОГО ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ 

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. 



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 правової 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. 

 

ТЕМА 3. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ 

СЛІДЧОГО, НАПРАВЛЕНИХ НА ОТРИМАННЯ (ЗБИРАННЯ) ТА 

ПЕРЕВІРКУ ДОКАЗІВ 

Поняття кримінально-процесуального доказування. Суб’єкти та засоби 

доказування. 

Поняття та система слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих 

(розшукових) дій. Процесуальні документи, якими оформлюється 

проведення слідчих (розшукових) дій.  

Протокол слідчої (розшукової) дії: структура і зміст. 

Залучення спеціаліста і застосування науково-технічних засобів під час 

провадження слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

їх процесуальне оформлення.  

Допит свідка та потерпілого. Допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні. Особливості допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Проведення допиту у режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування. Процесуальне 

оформлення допиту. 

Пред’явлення особи, речей, трупа для впізнання, його процесуальне 

оформлення. Проведення впізнання у режимі відеоконференції під час 

досудового розслідування. 

Обшук як слідча (розшукова) дія, порядок отримання дозволу на його 

проведення. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи. Фіксація ходу і результатів проведення обшуку.  

Огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Особливості 

огляду житла чи іншого володіння особи. Особливості огляду трупа, в тому 

числі пов’язаного з ексгумацією. Фіксація ходу і результатів проведення 

огляду.  



Мета і процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. 

Особливості проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні 

особи. Фіксація ходу і результатів проведення слідчого експерименту.  

Мета і процесуальний порядок освідування особи, його процесуальне 

оформлення. 

Підстави і процесуальний порядок призначення експертизи. Випадки 

обов’язкового призначення експертизи слідчим. Порядок залучення експерта. 

Випадки залучення експерта слідчим суддею. Отримання зразків для 

експертизи та його процесуальне оформлення. 

Підстави і порядок прийняття рішення про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Структура і зміст постанови слідчого про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Структура і зміст 

клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та 

його розгляд. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) 

дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні. 

Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Аудіо-, 

відеоконтроль особи. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції. Зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з 

електронних інформаційних систем. Фіксація та збереження інформації, 

отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в 

результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем. 

Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.  

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. Обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу. Спостереження за особою, 

річчю або місцем. Моніторинг банківських рахунків. Аудіо-, відеоконтроль 

місця. Контроль за вчиненням злочину. Виконання спеціального завдання з 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження. Використання конфіденційного співробітництва.  

 

ТЕМА 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні 

правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  

Процесуальне оформлення слідчим рішень про виклик учасників 

кримінального провадження, привід; накладення грошового стягнення, 

тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення 

від посади, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового 

вилучення майна, арешт майна. 

Види запобіжних заходів, мета і підстави їх застосування. Обставини, 

що враховуються при обранні запобіжного заходу. Суть особистого 



зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під 

вартою як запобіжних заходів, загальні положення щодо їх обрання.  

Структура і зміст клопотання слідчого про застосування запобіжних 

заходів. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування 

запобіжного заходу. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. 

Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали 

слідчого судді про дозвіл на затримання. Подання клопотання про 

застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про 

дозвіл на затримання. Порядок розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу. Застосування запобіжного заходу. Застосування 

електронних засобів контролю. Порядок продовження строку тримання під 

вартою. Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу. Порядок 

звільнення особи з-під варти.  

Суть затримання особи як тимчасового запобіжного заходу. Підстави і 

порядок затримання особи неуповноваженою службовою особою. Підстави і 

порядок затримання уповноваженою службовою особою. Момент 

затримання. Доставлення до органу досудового розслідування. Строк 

затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Особа, відповідальна за 

перебування затриманих. Повідомлення інших осіб про затримання 

 

ТЕМА 5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ПІДОЗРУ 

Суть і значення акту повідомлення про підозру.  

Випадки повідомлення про підозру. Поняття наявності достатніх 

доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

Зміст письмового повідомлення про підозру. 

Порядок вручення письмового повідомлення про підозру. 

Повідомлення підозрюваному про його права та їх роз’яснення. 

Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру 

Процесуальний порядок допиту підозрюваного та його оформлення. 

Протокол допиту підозрюваного як основний засіб фіксації його показань. 

Власноручний запис підозрюваним своїх показань. 

 

ТЕМА 6. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ І РІШЕНЬ НА 

ЕТАПІ ЗУПИНЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Оголошення 

розшуку підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення 

досудового розслідування. Процесуальне оформлення рішень про зупинення 

і відновлення досудового розслідування, оголошення розшуку 

підозрюваного. 

Форми закінчення досудового розслідування. 

Підстави і порядок закриття кримінального провадження слідчим, його 

процесуальне оформлення. 



Підстави і процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності, його процесуальне оформлення. 

Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного провадження. 

Відкриття матеріалів іншій стороні. Структура і зміст обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Надання копії 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового 

розслідування.  

Загальні положення продовження строку досудового розслідування. 

Порядок продовження строку досудового розслідування та його 

процесуальне оформлення. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Практикум зі складання кримінальних 

процесуальних документів» передбачено: 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 



1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Практикум зі складання кримінальних 

процесуальних документів» засобами діагностики знань (успішності 

навчання) виступають: завдання (для проміжного (по окремих темах) і 

підсумкового контролю знань; аудиторні контрольні роботи; перевірка 

наявності та якості виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; 

залік.  
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Лариса Наливайко 
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Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг 4,0 кредитів ЄКТС (120 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 5  Групи ЮЗ-551, ЮЗ-552 
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Аудиторна робота 

С
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ін
д

и
в
ід

у
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о
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В
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С
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П
р
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т.
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н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правові та наукові засади 

процесуального документування 

11 2 2   9 

2 Процесуальне оформлення дій і 

рішень слідчого при застосуванні 

загальних положень досудового 

розслідування 

22 2   2 20 



 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Процесуальне оформлення дій і 

рішень слідчого, направлених на 

отримання (збирання) та 

перевірку доказів 

26 6   6 20 

4 Кримінальне процесуальне 

документування застосування 

заходів забезпечення 

кримінального провадження 

22 2   2 20 

5 Процесуальні акти, пов’язані з 

повідомленням про підозру 

17 2   2 15 

6 Оформлення процесуальних дій і 

рішень на етапі зупинення та 

закінчення досудового 

розслідування 

22 2   2 20 

 Разом за семестр 120 16 2  14 104 

 Форма підсумкового контролю залік 
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Основні нормативні акти: 

 

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

-  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

// Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91. 

-  Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 

- Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

- Акти міжнародного права: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

- закони: 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082 

2.  Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

3.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509. 

4.  Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 

2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082


5.  Про амністію: Закон України від 12 грудня 2008 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189. 

6.  Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

7.  Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. 

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Урядовий кур’єр. - 

2006. - № 60. - С. 18. 

9. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон 

України від 1.12.1994 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - 

Ст. 1. 

- підзаконні акти:  

1. Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при 

затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні 

злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – 

тримання під вартою під час кримінального провадження: Наказ МВС 

України від 26 березня 2013 р. - № 289/540/5. 

2.  Про затвердження Інструкції про порядок затримання у районі 

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 

діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 

операції: Наказ МВС України, СБУ, ГПУ від 26 серпня 2014р. № 872/88/537. 

3.  Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації 

діяльності слідчих та слідчо-оперативних груп: Наказ МВС України від 18 

грудня 2014 р. № 1107. 

4. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у 

кримінальних справах : багатосторонні договори / [упоряд. О.І. Шинальський 

та ін.]. – К.: Фенікс, 2009. – 1078 с. 

5.  Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 101. – Ст. 3719. 

6.  Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних 

з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна 

під час кримінального провадження: затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 листопада 2012 р. № 1104 // Офіційний вісник України. – 

2012. – № 91. – Ст. 3697. 

7.  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 5 квітня 2016 року 

№ 139. 



8.  Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 грудня 2012 

року № 4 гн. 

9.  Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації 

державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012  № 

114/1042/516/1199/936/1687/5. 

10.  Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної 

поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 

2016 року № 296. 

11.  Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 

2015 року № 1377. 

12.  Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами 

Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного 

заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного 

запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: наказ 

МВС України від 13 липня 2016 року № 654.  

13.  Про затвердження Порядку застосування електронних засобів 

контролю: Наказ МВС України від 8 червня 2017 року № 480. 

14.  Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх 

справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при 

встановленні факту смерті людини: Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства охорони здоров’я, Генеральної прокуратури від 28 

листопада 2012 року № 1095/955/119. 

15.  Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні 

та розслідуванні: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 липня 

2017 року № 575. 
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внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 
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конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича 
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12.  Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого. 
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– 288 с. 

13.  Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. 
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