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Ваш запит про надання статистичної інформації щодо кількості
одержаних (надісланих), виконаних (задоволених) запитів про міжнародну
правову допомогу в частині видачі та тимчасової видачі (екстрадиції), у
розрізі кожної країни та кількості екстрадованих осіб, за період 2019-2020
років та з інших питань розглянуто.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена
в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,
передбачених чинним законодавством.
Визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.
З урахуванням викладеного повідомляємо, що у звітності за формою
№ П «Про роботу прокурора» (чинна до 31.12.2021) та «Про роботу органів
прокуратури» (чинна з 01.01.2021), показники якої формуються
щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року,
обліковуються узагальнені відомості щодо результатів роботи прокурора у
галузі міжнародно-правового співробітництва у кримінальному провадженні
за зверненнями про правову допомогу іноземних і українських установ, у
тому числі, за видом правової допомоги у вигляді екстрадиції.
При цьому виконаним вважається звернення іноземної установи, за
яким запитуючій стороні направлено остаточну відповідь (направлено
матеріали виконання, інформацію щодо результатів виконання або
відмовлено у виконанні). Виконаним зверненням української установи
вважається звернення, за яким за кордоном компетентним органом прийнято
рішення по суті.
З огляду на викладене, надаємо наявні статичні дані про кількість
отриманих (надісланих) звернень про надання правової допомоги у межах
кримінального провадження щодо видачі (екстрадиції) іноземних установ і
установ України та їх виконання за період 2014-2020 років та 9 місяців 2021
року.
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Облік інших запитуваних відомостей у звітності органів прокуратури
не передбачено, у зв'язку з чим надати їх не видається можливим.
У разі незгоди з отриманою відповіддю, відповідно до ст. 23 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити її
керівництву Офісу Генерального прокурора або до суду.
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Відомості про результати роботи органів прокуратури у галузі міжнародного співробітництва
щодо видачі (екстрадиції) за період 2014-2020 років та 9 місяців 2021 року
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