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1. Вступ 

Цей документ є посібником користувача інформаційної системи «Єдиного реєстру досудових 

розслідувань» (надалі за текстом – «ІС ЄРДР» або «Система»), що містить лише зміни, що відбулися в 

Системі згідно до Протоколів №8/13 від 14.02.2013 та №9/13 від 15.02.2013р. 

Мета цього документу –ознайомити користувача зі змінами в можливостях та функціях ІС  

ЄРДР, що відбулися згідно до зазначених протоколів. 

Метою змін є доповнення функціоналу, який дозволить фіксувати в Єдиному реєстрі дату та час 

прийняття або скасування постанови про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного, а 

також дату та час внесення інформації щодо наслідків розслідування щодо правопорушника. 

Необхідність додавання функції пов’язана з коректним відображенням даних у звітах. 

 

2. Загальна інформація 

3. Опис змін в ІС ЄРДР 

1. В форму правопорушника, закладка «Відомості про особу»: 

- в перелік доступних функції додано «Закриття щодо особи» та «Наслідок розслідування», 

- внесено зміни в форму закладки стосовно поля «Прийнято постанову про закриття», 

- внесено зміни щодо заповнення поля «Прийнято постанову про закриття», 

- внесено зміни щодо заповнення поля «Наслідок розслідування». 

2. В закладку «Рух» форми правопорушника додано дії «Закриття щодо особи» та «Наслідок 

розслідування». 

3. Додано функцію «Закриття щодо особи» (п.3.1). 

4. Додано функцію «Наслідок розслідування» (п.3.3). 

5. В довідник «Постанови про закриття» додано значення «п.1 ч.1 ст.284 КПК України». 

6. В функцію «Закриття» додано перевірки (п.3.2) 

7. В функцію «Результат досудового розслідування» додано перевірку (п.3.4). 

8. В функцію «Повернуто судом» додано дію системи при виконанні функції (п.3.5). 

 

3.1 Функція «Закриття щодо особи» у формі правопорушника 

Функція «Закриття щодо особи»  застосовується: 

 для внесення даних про закриття провадження щодо підозрюваного (див. п. 3.1.1), 

 для скасування закриття провадження щодо підозрюваного (див. п. 3.1.2). 

Функція доступна для правопорушення із статусом «У провадженні» та «Повернуто судом» для 

ролі Керівник органу прокуратури та Прокурор. 

3.1.1 Виконання функції «Закриття щодо особи» для внесення даних про закриття 

провадження щодо підозрюваного 

Прийняття постанови «Про закриття» провадження щодо підозрюваного можна зробити тільки у 

випадку, якщо на формі правопорушника, закладка «Відомості про особу» не заповнено значення 

поля «Прийнято постанову про закриття».  

Для виконання закриття провадження щодо підозрюваного, необхідно: 

 

1. У підменю кримінальні провадження обрати пункт «Реєстр кримінальних проваджень». 

2. Відкрити необхідне провадження на перегляд. 
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Рис. 1 Реєстр кримінальних проваджень 

3. Відкривається форма кримінального провадження, в якій переходимо на вкладку 

«Кримінальні правопорушення». 

4. Знаходячись на вкладці «Кримінальне правопорушення», обрати правопорушника з 

переліку. 

 
Рис. 2 Форма кримінального провадження. Вкладка Кримінальне правопорушення. 

5. Відкривається форма правопорушника на закладці «Особисті дані». 

6. Перейти на закладку «Відомості про особу», на ній перевірити поле «Прийнято постанову 

про закриття» (Рис. 3), та: 

- якщо воно заповнене, це означає, що функція «закриття щодо особи» вже була 

виконана раніше, і тепер, для повторного закриття (наприклад, у разі необхідності 

встановлення іншої підстави для закриття), спочатку треба скасувати закриття 

(див.п.3.1.2), а тільки після цього знову виконати функцію «закриття щодо особи». 

- якщо поле не заповнене, тоді, для запуску функції закриття, в нижній частині форми 

закладки «Відомості про особу» необхідно натиснути кнопку «Закриття щодо 

особи» (Рис. 3).  
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Рис. 3 Форма правопорушника. Закладка «Відомості про особу» 

7. Відкриється форма «Закриття щодо особи», в якій необхідно заповнити поля даними:  

- значення поля «Прийнято постанову» встановлено Системою та є незмінним - «Про 

закриття»; 

- обрати з випадаючого списку необхідне значення в полі «Підстава закриття»; 

- в полі «Дата постанови про закриття» натиснути на піктограму календаря і обрати 

дату постанови; 

Примітка: дата в полі «Дата постанови про закриття» повинна бути більше або 

дорівнювати даті в полі «Дата та час повідомлення про підозру» (Рис. 3). Якщо 

«Дата та час повідомлення про підозру» не заповнена, тоді умова не перевіряється; 

- в полі «Постанову прийняв» ввести ПІБ особи, що прийняла постанову про закриття 

провадження щодо підозрюваного. 

Примітка: всі поля форми є обов`язковими для заповнення. 

 

8. Зберегти форму, натиснувши кнопку «Зберегти» (або кнопку «Вихід» у разі необхідності 

вийти з форми без її збереження). 

 
Рис. 4 Форма «Закриття щодо особи» 
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9. Система пропонує накласти цифровий підпис. Після підпису Система видає повідомлення 

користувачу про успішне виконання дії. 

10. Статус провадження не змінюється. Додається запис про закриття щодо особи на закладку 

«Рух» в форму правопорушника. 

11. Система заповнює поле «Прийнято постанову про закриття» в формі правопорушника, 

закладка «Відомості про особу» (значеннями полів «Підстава закриття» та «Дата постанови 

про закриття»). 

 
Рис. 5 Поле «Прийнято постанову про закриття» форми правопорушника 

12. Функцію «Закриття щодо особи» - внесення даних про закриття провадження щодо 

підозрюваного виконано. 

3.1.2 Виконання функції «Закриття щодо особи» для скасування закриття провадження 

щодо підозрюваного 

Прийняття постанови «Про скасування закриття» можна зробити тільки у випадку, якщо 

попередньо була виконана функція «Закриття щодо особи» для внесення даних про закриття 

провадження щодо підозрюваного, тобто на закладці «Відомості про особу» заповнено значення 

поля «Прийнято постанову про закриття».  

 

Для скасування закриття провадження щодо підозрюваного, необхідно: 

1. Відкрити форму правопорушника (виконати дії 1-5 п. 3.1.1.). 

2. Натиснути кнопку «Закриття щодо особи» внизу форми закладки «Особисті дані».  

3. Відкриється форма «Закриття щодо особи» (Рис. 4), в якій, для скасування закриття  

провадження щодо підозрюваного, необхідно заповнити поля даними:  

- значення поля «Прийнято постанову» встановлено Системою та є незмінним - «Про 

скасування закриття»; 

- обрати з випадаючого списку необхідне значення в полі «Підстава скасування», 

- в полі «Дата рішення про скасування» натиснути на піктограму календаря і обрати 

дату рішення (але дата в полі «Дата рішення про скасування» повинна бути більше 

або дорівнювати даті в полі «Дата постанови про закриття»); 

- в полі «Постанову скасував» ввести ПІБ особи, що скасувала постанову про закриття 

провадження щодо підозрюваного. 

Примітка: всі поля форми є обов`язковими для заповнення. 

 

4. Зберегти форму, натиснувши кнопку «Зберегти» (або кнопку «Вихід» у разі необхідності 

вийти з форми без її збереження). 

5. Система пропонує накласти цифровий підпис. Після підпису Система видає повідомлення 

користувачу про успішне виконання дії. 

6. Статус провадження не змінюється. Додається запис про скасування закриття щодо особи на 

закладку «Рух» в форму правопорушника. 

7. Система очищає значення (попередні дані щодо підстави та дати закриття) в полі «Прийнято 

постанову про закриття» в формі правопорушника, закладка «Відомості про особу» (Рис. 3). 

8. Функцію «Скасування закриття щодо особи» виконано. 
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3.2 Зміни при виконанні функції «Закриття» 

Було додано в Систему зміни у виконання функції «Закриття», а саме: 

 

1. Додана перевірка при збереженні даних в формі «Закриття» (Рис. 6) для користувачів з ролями 

«Слідчий» або «Керівник органу досудового розслідування». Такі користувачі можуть 

виконувати закриття тільки у випадку, якщо виконуються одразу обидві умови: 

 в полі «Підстава для закриття» (Рис. 6) обране значення з кодом 12, 13 та 15 (Рис. 7); 

 в провадженні або в правопорушенні відсутні особи (правопорушники) з заповненим полем 

«Дата повідомлення про підозру» (Рис. 8). Тобто правопорушники взагалі відсутні або 

створено картку правопорушника, в якій поле «Повідомлення про підозру» не заповнено. 

У разі якщо умови не виконуються, для користувачів з ролями «Слідчий» та «Керівник органу 

досудового розслідування» забороняється збереження даних та відображається повідомлення: 

«Згідно зазначеної підстави Ви не маєте право виконувати закриття». 

 
Рис. 6 Форма функції «Закриття» 

 
Рис. 7 Довідник «Підстава для закриття» 

 
Рис. 8 Поле «Дата та час повідомлення про підозру» в формі правопорушника 

 

2. Функція «Закриття» неможлива при виконанні одразу двох умов: 
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 в полі «Підстава для закриття» обрано значення з кодом 12, 13, 14, 15 або 17 (Рис. 7); 

 в провадженні або в правопорушенні існують особи (правопорушники), для яких одночасно 

виконуються пункти: 

- не заповнено значення поля «Прийнято постанову про закриття» (Рис. 9); 

- встановлено ознаку основної картки (Рис. 10); 

- заповнено значення поля «Дата та час повідомлення про підозру» (Рис. 9); 

- не заповнено значення поля «Дата зняття підозри» (Рис. 9). 

 

Рис. 9 Вибіркові поля на закладці «Відомості про особу» форми правопорушника 

 
Рис. 10 Ознака основної картки в формі правопорушника 

У разі наявності осіб, які відповідають умовам, користувачам забороняється виконання функції 

«Закриття» та Система відображає повідомлення про неможливість виконання закриття, з переліком 

осіб, які відповідають умовам перевірки: 

 
Рис. 11 Повідомлення про неможливість виконання функції закриття 

3.3 Виконання функції «Наслідок розслідування» 

Функція застосовується для внесення та редагування даних про наслідок досудового розслідування 

щодо правопорушника. Функція доступна для правопорушення із статусом «У провадженні» та 

«Повернуто судом» для ролі «Керівник органу прокуратури» та «Прокурор». 

3.3.1 Первинне внесення даних про наслідок розслідування 

Для первинного виконання функції «Наслідок розслідування», необхідно: 

1. Відкрити форму правопорушника (дії 1-5 п.3.1.1). 

2. Натиснути кнопку «Наслідок розслідування» внизу форми правопорушника (на будь-якій 

закладці форми) (Рис. 3). 
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3. Відкриється форма встановлення наслідку розслідування (Рис. 12), яка містить одне, 

обов`язкове для заповнення, поле. У випадаючому списку поля обрати необхідне значення 

наслідку розслідування та натиснути кнопку «Зберегти» (у випадку необхідності вийти з 

форми без збереження даних, натиснути кнопку «Вихід»). 

4. Система пропонує користувачу накласти цифровий підпис. 

5. Після накладання цифрового підпису Система виводить повідомлення про успішне 

виконання функції, яке автоматично закривається. Статус провадження не змінений. 

6. На закладці «Рух» в формі правопорушника додається запис про встановлення функції. 

7. В формі правопорушника, на закладці «Відомості про особу» наразі заповнене поле 

«Наслідок розлідування» та зафіксована дата виконання дії в Системі (Рис. 13). 

8. Функція виконана. 

 

 
Рис. 12 Форма «Наслідок розслідування» 

 
Рис. 13 Поле «Наслідок розслідування» закладки «Відомості про особу» форми правопорушника 

 

3.3.2 Зміна наслідку розслідування 

Зміна наслідку розслідування виконується аналогічно первинному встановленню наслідку розслідування 

(див. п.3.3.1). Кожна зміна фіксується на вкладці «Рух» форми правопорушника шляхом додавання 

нових записів (тобто без перезапису попередніх дій): 

 
Рис. 14 Записані дані на вкладці «Рух» форми правопорушника 

3.4 Зміни у функції «Результат досудового розслідування» 

При ініціюванні функції «Результат досудового розслідування» з форми «Кримінальне 

провадження додано наступні перевірки: 

 Виконується перевірка на наявність осіб (правопорушників): 

- у разі наявності осіб (правопорушників) відкривається форма «Результат досудового 

розслідування» (Рис. 15), 
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- у разі відсутності осіб (правопорушників) відображається повідомлення «Функція 

доступна для проваджень, де в прив’язаних правопорушеннях є особи (правопорушники) 

з ознакою «Основна картка». 

 
Рис. 15 Форма «Результат досудового розслідування» 

 Виконується перевірка на наявність значення в формі особи (правопорушника) на закладці 

«Відомості про особу» в полях «Дата зняття підозри» або «Прийнято постанову про 

закриття» (Рис. 9): 

- у разі відсутності значень в полях відкривається форма «Результат досудового 

розслідування»; 

- у разі наявності значень, але не у всіх особах (правопорушниках), які прив’язані до 

правопорушень із статусом «У провадженні» або «Повернуто судом» відкривається 

форма «Результат досудового розслідування»; 

- у разі наявності у всіх особах (правопорушниках), які прив’язані до правопорушень із 

статусом «У провадженні» або «Повернуто судом» форма «Результат досудового 

розслідування» не відкривається та користувачу відображається повідомлення «Функція 

не доступна. По особі(ам) було знято підозру або прийнято постанову про закриття». 

 Виконується перевірка на наявність значення в полі «Наслідок розслідування» форми особи 

(правопорушника), яка прив’язана до правопорушення із статусом «У провадженні» або 

«Повернуто судом» та для якої відсутні значення на закладці «Відомості про особу» в полях 

«Дата зняття підозри» та «Прийнято постанову про закриття» (Рис. 9): 

- у разі відсутності значення в полі «Наслідок розслідування» у осіб (правопорушників), 

які прив’язані до правопорушень із статусом «У провадженні» або «Повернуто судом» та 

для яких виконуються додаткові умови (відсутні значення в полях «Дата зняття підозри» 

та «Прийнято постанову про закриття»), форма «Результат досудового розслідування» не 

відкривається та користувачу відображається повідомлення «Функція не доступна. 

Необхідно спочатку виконати функцію «Наслідок розслідування» для: <ПІБ осіб 

(правопорушників) >, які відповідають умовам перевірки», 

- у разі наявності значення в полі «Наслідок розслідування» у всіх осіб (правопорушниках), 

які прив’язані до правопорушень із статусом «У провадженні» або «Повернуто судом» та 

для яких виконуються додаткові умови (відсутні значення в полях «Дата зняття підозри» 

та «Прийнято постанову про закриття»), відкривається форма «Результат досудового 

розслідування». 
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3.5 Зміни у функції «Повернуто судом» 

При виконанні функції «Повернуто судом», додано дію системи (дія 2 з переліку нижче).  

Після ініціації функції «Повернуто судом», заповнення користувачем форми та її збереженні (з 

накладанням цифрового підпису), після виведення Системою повідомлення користувачу про 

успішне виконання функції та додавання запису на закладці «Рух провадження»: 

 

1. Система змінює статус провадження з «До суду» на «Повернуто судом»  

2. Система змінює в усіх правопорушеннях, що прив’язані до поточного провадження статус 

з «До суду» на «Повернуто судом». У разі наявності в провадженні правопорушень із 

статусом «Закрито» або «Виділено», їх статус не змінюється. 

3. Система очищає в усіх правопорушників, що прив’язані до усіх правопорушень поточного 

провадження, значення поля «Наслідок розслідування» (форма правопорушника, закладка 

«Відомості про особу»). 

4. Після виконання функції «Повернуто судом», поле «Стан провадження» в формі 

Кримінального провадження на закладці «Основні відомості», заповнюється значенням 

«Потребує прийняття до провадження». 

 


