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ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО  
НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Кримінальний	 процесуальний	 кодекс	 України	 2012	 року	 скасував	 окремі	 інститути	
пострадянського	 кримінального	 процесу,	 з	 огляду	 на	 поступову	 імплементацію	 норм	
європейського	та	міжнародного	законодавства	в	кримінальне	судочинство	України.	Так,	зокрема,	
забезпечуючи	 право	 громадян	 на	 захист	 своїх	 законних	 інтересів,	 поступову	 гуманізацію	 сфери	
кримінальних	 процесуальних	 правовідносин,	 було	 скасовано	 стадію	 порушення	 кримінальної	
справи,	 а	 разом	 із	 нею	 дослідчу	 перевірку,	 яка	 виконувалася	 від	 3	 до	 10	 діб	 працівниками	
оперативних	 підрозділів,	 до	 прийняття	 рішення	 слідчим	 або	 прокурором.	 На	 думку	
правозахисників	такі	зміни	повинні	були	сприяти	зменшенню	зловживань	зі	сторони	працівників	
міліції	під	час	перевірки	та	легалізувати	діяльність	в	рамках	кримінального	процесу,	з	одночасним	
забезпеченням	відповідних	прав	заявника	та	інших	учасників	кримінального	провадження.		

Відповідно	 до	 статті	 214	 КПК	 України	 слідчий,	 прокурор	 невідкладно,	 але	 не	 пізніше	 24	
годин	після	подання	заяви,	повідомлення	про	вчинене	кримінальне	правопорушення	або	після	
самостійного	виявлення	ним	з	будь-якого	джерела	обставин,	що	можуть	свідчити	про	вчинення	
кримінального	 правопорушення,	 зобов’язаний	 внести	 відповідні	 відомості	 до	 Єдиного	 реєстру	
досудових	розслідувань	та	розпочати	розслідування.		

Така	вимога	носить	імперативний	характер	та	повинна	була	б	забезпечити	безперешкодний	
доступ	громадян	до	сфери	кримінального	судочинства.	Прийняття	заяв	що	містять	інформацію	з	
ознаками	 кримінального	 правопорушення	 повинно	 відбуватися	 автоматично,	 а	 фактична	
перевірка	 повинна	 здійснюватися	 вже	 в	 рамках	 процесу,	 неупереджено,	 з	 забезпеченням	 прав	
заявника.	Але	п’ятирічна	практика	застосування	КПК	України	2012	року	свідчить	про	наявність	
стійких	 негативних	 тенденцій	 саме	 в	 питаннях	 реагування	 слідчих	 підрозділів	 національної	
поліції	на	заяви	та	повідомлення	громадян	про	вчинене	кримінальне	правопорушення.		

Так,	Л.	М.	Лобойко	та	О.	А.	Банчук,	ще	в	2014	році,	в	своїй	роботі,	до	так	званих,	неформальних	
практик	 у	 кримінальному	 судочинстві	 України,	 на	 початку	 досудового	 розслідування,	 віднесли	
саме	 невнесення	 відомостей	 про	 кримінальні	 правопорушення	 до	 Єдиного	 реєстру	 досудових	
розслідувань,	проведення	«прихованої»	перевірки	відомостей	про	кримінальні	правопорушення	
та	 розгляд	 заяв	 і	 повідомлень	 про	 кримінальні	 правопорушення	 за	 правилами	 Закону	 України	
«Про	звернення	громадян»	[1].	

Такі	 підходи	 до	 роботи	 з	 заявами	 громадян	 застосовуються	 і	 зараз.	 В	 жовтні	 2017	 року,	
громадянин	Д.	звернувся	до	одного	з	районних	відділів	поліції	м.	Харкова,	в	порядку	статті	214	
КПК	 України,	 з	 заявою	 про	 вчинення	 відносно	 нього	 кримінального	 правопорушення	
передбаченого	 ч.2	 ст.	 190	 КК	 України.	 Заяву	 було	 зареєстровано	 в	 Журналі	 єдиного	 обліку	 та	
направлено	 на	 опрацювання	 і	 перевірку	 до	 підрозділу	 карного	 розшуку.	 Через	 20	 днів	 !!!	 він	
отримав	 листа,	 що	 проведеною	 перевіркою	 згідно	 Закону	 України	 «Про	 звернення	 громадян»,	
ознак	 кримінального	 правопорушення	 не	 виявлено	 і	 що	 він	 може	 оскаржити	 таке	 рішення	 в	
порядку	і	строки	передбачені	тим	же	законом.	Причому,	його	заява	про	вчинення	кримінального	
правопорушення	у	відповіді	називалася	«зверненням».		

Відповідно	 до	 ст.	 303	 КПК	 України	 бездіяльність	 уповноважених	 осіб	 була	 оскаржена	 до	
слідчого	 судді,	 який	 задовільнив	 скаргу,	 зобов’язавши	 внести	 відомості	 викладені	 в	 заяві	 до	
Единого	 реєстру	 досудових	 розслідувань	 [2].	 Таке	 рішення	 судді	 є	 цілком	 очікуваним	 та	
відповідає	 вимогам	 статті	 214	 КПК	 України,	 яка	 не	 вимагає	 будь	 яких	 перевірок	 заяви	 про	
вчинене	кримінальне	правопорушення,	що	містить	ознаки	останнього.		

Вивчення	загальної	практики	з	цього	питання,	дозволяє	стверджувати,	що	проблема	відмови	
в	 реєстрації	 заяв	 громадян	 про	 вчинені	 кримінальні	 правопорушення	 носить	 системний	
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характер	 та	 потребує	 особливої	 уваги	 з	 боку	 керівників	 відповідних	 слідчих	 підрозділів	 і	
контролюючих	 структур.	 Тому	 що	 подібна	 практика	 створює	 додаткові	 бар’єри	 для	 реєстрації	
заяв	і	повідомлень,	поширює	суб’єктивний	підхід	в	оцінці	отриманої	інформації	з	боку	слідчих	та	
прокурорів,	ставить	додаткові	перешкоди	під	час	реалізації	громадянами	своїх	прав.		
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ (ТВОРИ ЛАДИ ЛУЗІНОЇ) 

Вивчення	 славної	 багатовікової	 історії	 українського	 народу,	 його	 багатої	 культурної	
спадщини	посідає	значне	місце	у	здійсненні	національно-культурного	виховання	курсантської	та	
студентської	 молоді.	 Поза	 сумнівом,	 провідне	 місце	 тут	 належить	 класиці,	 яка	 вже	 є	
випробуваною	 часом.	 Проте	 не	 слід	 забувати	 й	 про	 твори	 сучасної	 літератури,	 музики	 та	
мистецтва,	 які	 також	 можуть	 бути	 використані	 у	 цій	 важливій	 справі,	 оскільки	 вони	 також	
формують	 смаки	 молоді,	 її	 уподобання	 та	 світогляд.	 Вихователю	 важливо	 правильно	 відібрати	
такі	 твори,	 які	 б	 могли	 найкраще	 сприяти	 реалізації	 мети	 виховання	 у	 вишівської	 молоді	
почуттів	гордості	за	власну	землю	та	її	народ.	

Оскільки	твори	сучасної	високої	(елітарної)	літератури	включено	до	шкільної	програми	й	є	
обов’язковими	для	читання,	що	викликає	певний	спротив	у	аудиторії,	зупинімося	на	літературі	
популярній,	 вплив	 якої	 на	 молодь	 є	 поки	 що	 недооціненим.	 Серед	 жанрів	 сучасної	 масової	
літератури	провідне	місце	посідають	детектив,	фантастика	та	любовно-сентиментальний	роман.	
Предметом	 нашого	 розгляду	 стануть	 твори	 сучасної	 української	 письменниці	 Лади	 Лузіної	 з	
циклу	«Київські	відьми»,	де	вдало	поєднуються	усі	три	названі	вище	жанри.	Вказані	твори	можна	
використовувати	 як	 під	 час	 аудиторних	 занять,	 присвячених	 історії	 та	 культурі	 України,	
літературному	 краєзнавству,	 українському	 народознавству,	 так	 і	 у	 позааудиторній	 роботі	
(виховні	години,	індивідуальні	й	групові	бесіди	тощо).		

Головним	змістом	циклу	Лузіної	«Київські	відьми»	є	яскраво	виражене	захоплення	авторки	
національною	 історією	 та	 етнографією.	 Формально	 усі	 повісті,	 які	 складають	 цикл,	 можна	
поділити	 на	 дві	 групи:	 «культурологічні»,	 де	 йде	 мова	 про	 конкретних	 діячів	 культури	 та	
мистецтва,	 та	 «етнографічні»,	 присвячені	 певним	 народним	 святам.	 Проте	 насправді	 різкого	
поділу	 між	 ними	 не	 існує,	 оскільки	 і	 в	 першій	 групі	 згадуються	 ті	 або	 інші	 свята,	 а	 серед	
персонажів	 «фольклорних»	 творів	 зустрічаються	 реальні	 історичні	 постаті.	 Тому,	 працюючи	 з	
текстами	 Лузіної,	 завдання	 для	 їх	 опанування	 курсантською	 й	 студентською	 молоддю	 треба	
формулювати	з	урахуванням	художніх	особливостей	цих	творів.		

Слід	 також	 звернути	 увагу	 й	 на	 особистість	 самої	 письменниці,	 дослідивши	 її	 статті,	
щоденникові	 нотатки	 та	 численні	 інтерв’ю,	 які	 дає	 Лузіна	 у	 зв’язку	 із	 виходом	 кожної	 нової	
частини	 «Київських	 відьом».	 При	 цьому	 треба	 відзначити,	 що	 авторка	 дуже	 полюбляє	 епатаж,	
парадоксальність	 й	 категоричність,	 які	 створюють	 їй	 своєрідний	 імідж	 «головної	 з	 сучасних	
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