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них положень. Разом з цим вони не вичерпують усю складність проблеми, а 
скоріше створюють підґрунтя для подальшого її дослідження. Адже чимало з 
праць зазначених вчених стосувалися радянського законодавства, базувалися 
на емпіричних даних минулих десятиліть, не враховували такі важливі чин-
ники, зокрема:  

1) сучасний стан технічного забезпечення захисту автомобілів, особли-
во представницького класу;  

2) діючий Кримінальний процесуальний кодекс України;  
3) особливості взаємодії правоохоронних органів з установами і гро-

мадськими організаціями та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ ЗУПИ-

НЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ  
З ОГОЛОШЕННЯМ ПІДОЗРЮВАНОГО У РОЗШУК 

 
На стадії досудового розслідування одним із основних завдань кримі-

нального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування обставин кримінального правопорушення. Але, на практиці 
іноді виникають ситуації, через які органи досудового розслідування не зав-
жди можуть безперервно і своєчасно проводити необхідні слідчі (розшукові) 
дії та приймати відповідні рішення для швидкого закінчення досудового роз-
слідування. У зв’язку з цим у кримінальному процесі існує інститут зупинен-
ня досудового розслідування до моменту усунення відповідних перешкод у 
його провадженні. 

Слід погодитись з думкою багатьох вчених та науковців, які зазнача-
ють, що зупинення досудового розслідування – це вимушене припинення 
процесуальної діяльності органів досудового розслідування внаслідок появи 
обставин, що не дозволяють здійснити подальше провадження та закінчити 
досудове розслідування. 

За чинним кримінальним процесуальним законодавством України, до 
зупинення досудового розслідування слідчий зобов’язаний виконати всі слі-
дчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та мож-
ливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити 
досудове розслідування необхідно у зв’язку з обставинами, передбаченими п. 
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2 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК). 
Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК однією з підстав для зупинення 

досудового розслідування є оголошення в розшук підозрюваного [1]. 
Також, у положеннях ч. 1 ст. 281 КПК України закріплено, що якщо під 

час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або 
особа перебуває за межами України та не з’являється без поважних причин 
на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про 
такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук [1].  

Тобто, виходячи з вищезазначеного, законодавець передбачає тільки 
дві підстави оголошення в розшук підозрюваного, а саме: 

1. Місцезнаходження підозрюваного невідоме; 
2. Особа перебуває за межами України та не з’являється без поважних 

причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлен-
ня про такий виклик. 

Зазначимо і той факт, що в «Інструкції з організації взаємодії органів до-
судового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної полі-
ції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та роз-
слідуванні» (далі – Інструкція), яка затверджена Наказом МВС України № 575 
від 07.07.2017 року, регламентовано, у разі якщо підозрюваний переховується 
від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності і його місцезнаходження невідоме, слідчий виносить постанову про 
зупинення досудового розслідування, яка погоджується прокурором. Якщо до-
судове розслідування не зупиняється, слідчий виносить окрему постанову про 
оголошення розшуку підозрюваного та вживає заходів з його розшуку [2]. 

Тобто, у день прийняття такого процесуального рішення слідчий допо-
відає про оголошення розшуку підозрюваного керівникові органу досудового 
розслідування для їх погодження та подальшого направлення керівникові те-
риторіального органу, підрозділу поліції або міжрегіонального територіаль-
ного органу Національної поліції України або його територіального (відок-
ремленого) підрозділу, який здійснює оперативне супроводження криміналь-
ного провадження або матеріали діяльності якого стали підставою для почат-
ку кримінального провадження, для організації розшуку підозрюваного. 

Таким чином, зазначені матеріали повинні містити витяг із ЄРДР, копії 
письмового повідомлення про підозру, постанови про оголошення розшуку 
підозрюваного або постанови про зупинення досудового розслідування, ух-
вали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу, довідку про 
особу або копію документа, який посвідчує особу. 

Також Інструкція зазначає, що у кримінальних провадженнях про тяжкі 
та особливо тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, слід-
чим вносяться за погодженням з прокурором клопотання до слідчого судді 
про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в 
розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу. Організація роз-
шукової роботи покладається на керівників оперативних підрозділів [2]. 
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Після зупинення досудового розслідування в разі переховування підо-
зрюваного від органів досудового розслідування з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності оперативний підрозділ щомісяця письмово інфо-
рмує слідчого про заходи, ужиті для встановлення його місцезнаходження. 

У кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в 
яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі наявності достатніх підстав вва-
жати, що особа може переховуватися за межами України, слідчий відповідно до 
законодавства вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук. 

Після оголошення підозрюваного у міжнародний розшук відповідно до 
ч.6 ст. 193 КПК України слідчий звертається до суду з клопотанням про об-
рання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Слідчий з метою отримання матеріалів, що характеризують особу підо-
зрюваного, громадянина іншої держави, відповідно до вимог ст. 551 КПК 
України негайно направляє до країни його походження запит про міжнародну 
правову допомогу. 

У разі отримання інформації про те, що оголошений у розшук підозрюва-
ний, який є громадянином іншої держави, перебуває на території цієї держави, 
слідчий у стислі строки відповідно до вимог розділу IX "Міжнародне співробіт-
ництво під час кримінального провадження" КПК України у встановленому по-
рядку надсилає запит про міжнародну правову допомогу в кримінальному про-
вадженні або надсилає зазначене кримінальне провадження стосовно вказаної 
особи разом з клопотанням про передання кримінального провадження. 

Отже, враховуючи все вищезазначене, при реформуванні кримінально-
го процесуального законодавства слід пам’ятати про те, що воно є комплекс-
ним системним утворенням, котре базується на суспільному пізнанні та 
знаннях, накопичених у процесі його творення і практичного застосування. 
Тому основними показниками ефективності та якості чинного кримінального 
судочинства мають бути його відповідність вимогам Конституції України, 
правовим принципам, правосвідомості справедливості, спадковості тих по-
ложень, які відповідають передовим світовим стандартам і сприятимуть його 
розвитку та прогресу, а також налагодженої взаємодії підрозділів досудового 
розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції України. 
Наведені проблеми мають комплексний характер і для їх розв’язання спершу 
необхідно розглянути статусний характер особи, стосовно котрої є докази 
для підозри її у вчиненні злочину. 
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