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ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 28.09.2021 р. 
 

Практичне заняття 15 

Тема заняття: Приймання, розгляд і реєстрація документів.  

Мета заняття: сформувати  у студентів навички та вміння щодо заповнення реєстраційно – контрольних карток, 

оформлення витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, довідки про прийняття і реєстрацію заяви .   

 

Студенти повинні: 

знати: контроль за виконанням документів; порядок контролю за виконанням документів; 

автоматизовану форму контролю виконання документів у споживчій кооперації України.  

уміти: заповнювати реєстраційно – контрольні картки, витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, довідки 

про прийняття і реєстрацію   заяв.  

 

Забезпечення заняття. 

1. Бланки документів: 

 реєстраційно – контрольна картка; 

 витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань; 

 довідка про прийняття і реєстрацію  заяви. 

Література: 

1. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях № 1827/5 від 

12.06.2018р. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI 

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III 

4. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального прокурора 30.06.2020  № 298 

 

Хід  заняття:  
Завдання № 1 Заповнити витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до умов 

ситуації: ви слідчий Новомосковського ГУНП України в Дніпропетровській області до вас у 

відділ поліції звернувся громадянин Сомов Сергій Семенович, 15 жовтня 1980 року народження 

з повідомленням про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 

187 КК України «Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка 

раніше вчинила розбій або бандитизм, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна». Після 

внесення даних до ЄРДР оформіть витяг з нього. 

ВИТЯГ 

З   ЄДИНОГО   РЕЄСТРУ   ДОСУДОВИХ    РОЗСЛІДУВАНЬ  

(станом на_________________________року) 

1. Номер кримінального провадження 
 

 

2. 

Дата внесення відомостей про заяву, 

повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань 

 

 

 

 

3. 
Правова кваліфікація кримінального 

правопорушення 
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https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
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4. 

Прізвище, ім’я, по батькові 

потерпілого, заявника (найменування 

юридичної особи та код ЄДРПОУ) 

 

 

 

 

 

 

5. 

Короткий виклад обставин, що 

можуть свідчити  про вчинення 

кримінального правопорушення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Прізвище, ім’я, по батькові особи та 

дата народження особи, яку 

повідомлено про підозру 

 

 

 

 

 

7. Орган досудового розслідування 

 

8. 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

службової особи, яка внесла 

відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис реєстратора        підпис   

 

Завдання № 2 Відповідно до умов зазначеної вище ситуації оформіть громадянину Сомову 

Сергію Семеновичу довідку про прийняття і реєстрацію заяви про вчинене щодо нього 

кримінальне правопорушення. 

 

 

______________________________________ 

(прізвище,   ініціали  заявника (потерпілого)   

   

______________________________________  

індекс, адреса) 

ДОВІДКА 

про прийняття і реєстрацію заяви 

 

     Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 КПК України (п. 2 ч. 2 ст. 56 КПК України) повідомляю, що 

подана Вами заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення: 

_______________________________________________________________________________ 

 (коротке викладення наведених обставин кримінального правопорушення)   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                          



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

«____»___________201__ року прийнята та «____» _________201___ року зареєстрована в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний         № _________. Розпочато досудове 

розслідування. 

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(слідчий, прокурор, посада, підпис, прізвище, ініціали) 

 «___» ________ 20 __ року 

 

Завдання №3 . 

 Заповніть реєстраційно – контрольну картку за договором  купівлі – продажу канцелярських товарів. 

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА 

(лицьовий бік) 

Кореспондент (заявник) Реєстраційно-

контрольна картка 

Відмітка про контроль 

    

Місце проживання, 

електронна адреса, 

номер телефону 

Вид звернення: 

пропозиція, заява, 

скарга 

Категорія заявника Індивідуальне, 

колективне, анонімне 

Соціальний стан заявника Ознака надходження: 

первинне, повторне 

Дата підписання 

/надсилання/ 

звернення, дата 

надходження 

дзвінка 

Дата 

надходження 

звернення 

Реєстраційний 

індекс 

Звідки 

надіслано 

Дата 

надсилання 

Індекс 

документа 

Форма 

надходження 

Попередні звернення N ______ від ___ ____________ 20__ року 

N ______ від ___ ____________ 20__ року 

Основні питання Зміст питання Індекс питання 

    

    

Додаткові питання     

    

Резолюція 

Автор і дата резолюції 

Строк виконання Виконано за ____ днів 

(зворотний бік) 

Хід виконання 

Дата передачі на 

виконання 

Виконавець Записи про продовження 

строку виконання, попередню 

відповідь тощо 

Контрольні 

відмітки 



Перевірено на місці ___ ____________ 20__ року працівником ________________________________ 

Дата, реєстраційний індекс документа про виконання 

______________________________________________________________________________________ 

Кому надіслано ________________________________________________________________________ 

Результати розгляду 

звернення 

  

З контролю зняв _______________________________________________________________________ 

справа ________________________ том ___________________ аркушів _________________________ 

  

 

 
ПОРЯДОК 

заповнення реквізитів  реєстраційно-контрольної картки 

Реквізити Пояснення до заповнення 

Назва виду документа Заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не 

заповнюється 

Автор (кореспондент) Під час реєстрації документа, що надійшов, зазначається найменування установи (особи) - автора документа. 

Під час реєстрації документа, що надсилається, зазначається найменування установи (особи) - кореспондента. 

Допускається застосування скороченого найменування установи  

Дата документа Дата, що проставляється на документі установою-автором, переноситься на реєстраційно-контрольну картку 

(далі - картка) з використанням цифр у такій послідовності: число, місяць, рік (число і місяць зазначаються 

двома парами арабських цифр, рік - чотирма арабськими цифрами) 

Індекс документа Індекс, присвоєний документу установою-автором, переноситься на картку з документа, що надійшов або 

надсилається 

Дата надходження Дата надходження документа до установи переноситься на картку з реєстраційного штампа  

Індекс Індекс, присвоєний вхідному документу установою-одержувачем, переноситься під час реєстрації 

надходження на картку з реєстраційного штампа. Після виконання документа індекс доповнюється номером 

справи за номенклатурою справ або іншими індексами  

Заголовок документа або 

короткий зміст 

Переноситься заголовок, сформульований на документі. У разі відсутності заголовка на документі він 

формулюється відповідно до правил 

Резолюція Переноситься на картку з документа основний зміст доручення, прізвище автора і дата резолюції 

Відповідальний виконавець Прізвище, ініціали відповідального виконавця переносяться з резолюції, у разі потреби зазначається номер 

телефону 

Строки виконання Проставляються число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік - чотирма 

арабськими цифрами). Під час реєстрації ініціативного документа, що надсилається, проставляється очікувана 

дата надходження відповіді 

Позначка про виконання Короткий запис того, як вирішено питання по суті, або дата та індекс документа-відповіді 

 

Завдання № 4 . 

 Визначить, які документи не потребують реєстрації, тобто проставлення вхідного чи вихідного №  в 

документації 

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації: 
        Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) — це створена за допомогою автоматизованої системи 

електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, 

узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях. ЄРДР запрацював одночасно з набранням чинності КПК — 20 листопада 2012 року. Досудове 

розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

Відомості з реєстру надаються у вигляді витягу. Порядок ведення реєстру затверджений наказом Генеральної 

прокуратури України від 6 квітня 2016 

До Реєстру вносяться відомості про: 

1. час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення (КП) або виявлення з 

іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення КП; 

2. ПІБ (найменування) потерпілого або заявника; 

3. інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення КП; 

4. короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення КП; 

5. попередню правову кваліфікацію КП; 

6. передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем 

проведення досудового розслідування; 

7. ПІБ керівника прокуратури, органу досудового розслідування, слідчого, прокурора, який вніс 

відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування; 

8. дату затримання особи; 

9. обрання, зміну та скасування запобіжного заходу; 

10. час та дату повідомлення про підозру; 

11. юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру; 

12. дату та підставу здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування; 

13. зупинення та відновлення досудового розслідування; 

14. оголошення розшуку підозрюваного; 

15. об'єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань; 

16. продовження строків тримання під вартою та досудового розслідування; 

17. встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред'явлених позовів у кримінальному 

провадженні, вартість арештованого майна; 

18. закінчення досудового розслідування; 

19. інші відомості, передбачені первинними обліковими документами. 

 В установах може застосовуватись одна з трьох форм реєстрації документів - журнальна, 

карткова та автоматизована (з використанням спеціальних комп’ютерних програм). Карткова 

форма реєстрації документів передбачає заповнення реєстраційно-контрольних карток, з яких 

формуються довідкові і контрольні картотеки. Кількість примірників карток визначається 

установою і залежить від рівня централізації організації діловодства, кількості виконавців 

документа та кількості картотек в установі. Як правило, роздруковуються три примірники 

карток: два - розміщуються в довідковій і контрольній картотеках, один - передається 

виконавцю разом із документом. Картки виготовляються на щільному папері формату А5 (210 х 

148 мм) або А6 (105 х 148 мм). 

У разі впровадження автоматизованої форми реєстрації документів формується банк 

реєстраційних даних в електронній формі, а за наявності локальної мережі - центральний банк 

реєстраційних даних для використання працівниками інформації про всі документи і місце їх 

розташування. 

Не підлягають реєстрації службою діловодства документи: 

1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки. 

2. Зведення та інформація, надіслані до відома. 

3. Навчальні плани, програми (копії). 

4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо. 

5. Прейскуранти (копії). 

6. Норми витрати матеріалів. 

7. Вітальні листи і запрошення. 

8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені). 
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9. Наукові звіти за темами. 

10. Місячні, квартальні, піврічні звіти. 

11. Форми статистичної звітності. 

12. Договори. 

 

Викладач                                           О. О. Бубнєнкова 


	РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

