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Донецькою обласною прокуратурою розглянуто Ваш запит № 71-20 від 
21.12.2020 про отримання інформації щодо результатів перевірок додержання 
законності під час використання бюджетних коштів, передбачених на 
будівництво, реконструкцію та утримання автомобільних доріг у рамках 
програми президента «Велике будівництво», наявності та руху кримінальних 
проваджень, зареєстрованих за фактами вчинення злочинів під час використання 
зазначених коштів, з зазначенням конкретних суб’єктів господарювання, які їх 
допустили на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до запиту роз’яснюю, що відповідно до положень ст. 8 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», інформація про розпочаті 
кримінальні провадження, вжиті в процесі досудового розслідування заходи та 
рух кримінального провадження є публічною інформацією, проте вона містить 
таємницю досудового розслідування і тому визнається таємною.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної 
інформації» порядок доступу до таємної інформації регулюється цим 
Законом та спеціальними законами, яким стосовно кримінального 
провадження є Кримінальний процесуальний кодекс України.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового 
розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і 
в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Незаконне розголошення 
відомостей досудового розслідування тягне за собою відповідальність за ст. 387 
Кримінального кодексу України.

Крім того, наголошую, що офіційна статистична звітність органів 
прокуратури Форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» та 
Форми № 2 «Звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення». Форми № 
5 «Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, 
організаціях за видами економічної діяльності», затверджена наказом 
Генеральної прокуратури України від 23.10.2012 № 100 та наказом Генерального 
прокурора від 30.06.2020 № 299 «Про затвердження форм єдиної звітності про 
стан кримінальної протиправності», автоматично формується згідно відомостей, 
внесених до ЄРДР наприкінці кожного місяця наростаючим підсумком за
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відповідними статтями Кримінального кодексу України та територіальним 
принципом по всій території Донецької області.

У звіті форми № 2 «Звіт про осіб, які вчинили кримінальні
правопорушення» враховуються відомості за віком, освітою, громадянством та 
зайнятістю підозрюваних та осіб, стосовно яких прийнято рішення про 
закінчення досудового розслідування (за відповідними статтями Кримінального 
кодексу України та по територіальному розмежуванню).

Інше накопичення та відокремлення інформації за запитуваними 
критеріями організаційно-розпорядчими документами органів прокуратури не 
передбачено, тобто зазначені форми звітності не передбачають облік злочинів 
відповідно до критеріїв, зазначених у запиті.

Разом з цим, поважаючи Ваше право на інформацію повідомляю, що в ході 
розгляду запиту встановлено, що органами Національної поліції Донецької 
області розслідується 1 кримінальне провадження з вищевказаного питання та 
процесуальне керівництво у провадженні здійснюється Донецькою обласною 
прокуратурою.

Водночас, відповідно до ст. 222 КПК України повідомляю, що інші 
відомості досудового розслідування не можуть бути надані, в зв’язку з тим, що 
їх розголошення може зашкодити кримінальному провадженню.

Інформація надаєтьея згідно з п. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» протягом п’яти робочих днів.

У разі незгоди з наданою відповіддю. Ви маєте право оскаржити її 
відповідно до вимог ч. 1 ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»
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