
По-,lо.,hЕнНя
про управлiння Irагляду за додернtанням законiв Нацiональноtо полiцiсю

украiни та органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою та
тра Irc на цiон ал ьною злоч и Il н icTlo ТернопiльськоТ облаСНОi

прокуратури

1. Загальнi положеIIlIя
1.1. Управлiння нагляду за додержанням законiв НацiональноЮ полiцiСЮ

УкраТни та органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою та транснацiональною
злочиннiстю (далi управлiння) с самостiйним структурниМ пiдроздiлом,
пiдпорядкованим першому заступнику (заступнику) керiвника обласнот

прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв Mixt керiвництвом ТернопiльськоТ
обласrrоТ прокуратури.

1.2. У своТй дiяльностi управлiння керусться КонституцiеЮ УКРаiНИ,

Законом УкраТни <Про прокуратуру), Кримiнальним та КримiНаЛЬНИМ

процесуальним кодексами Украiни, iншими актами законодавства, наказами
прокуратури вищого рiвня, ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури, РеглаМеНТОМ

ТернопiльськоТ обласноi прокуратури, а тако}к цим Поло}кенням.

1.3. Управлiння органiзовус роботу у взаемодiI з iншими структурниМИ
пiдроздiлами обласноi прокуратури, мiсцевими (окружними) прокуратурами,
вiдповiдними пiдроздiлами правоохоронних органiв.

2. Структура та оргаttiзацiйнi засади дiяльностi управлiння
2.1. До складу управлiння входять:

l) вiддiл нагляду за додержанням законiв територiальними органами
полiцii при провадженнi оперативно-розшуковоТ дiяльностi, дiзнання,
досудового розслiдування та пiдтриманням публiчного обвинУвачення;

2) вiддiл процесуального керiвництва при провадженнi досудоВоГо

розслiдування територiальними органами полiцiТ та пiдтримання пУблiчного
обвинувачення;

3) вiддiл нагляду за додержанням законiв органами, якi ведуть боротьбу
з органiзованою злочиннiстю;

4) вiддiл приймання, опрацювання та аналiзу оперативноТ iнформацii.

2,2. Управлiння очолюе начальник. У разi вiдсутностi начальника

управлiння його обов'язки виконус один iз начальникiв вiддiлiв у cTpyKTypi

управлiння вiдповiдлtо до наказу керiвника Тернопiльськоi обласноТ

прокуратури.
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2,3. Вiддiли очолюIоть начальники вiддiлiв.

2.4. Начальники вiддiлу нагляду за додержанням законiв

територiальними органами полiцii при провадженнi оперативно-розшуковот

дiяльностi, дiзнання, досудового розслiдування та пiдтриманням публiчного
обвинувачення, а також вiддiлу процесуального керiвництва при провадженнi

досудового розслiдування територiальними органаN4и полiцiТ та пiдтримання

публiчного обвинувачення мають заступникiв.

2.5. ДО штатУ вiддiлiВ управлiннЯ входятЬ прокурори та старшi

iнспектори, якi безпосередньо пiдпорядковуються начальникам вiддiлiв та Тх

заступникам.
2.6. Робота працiвникiв вiддiлiв залежно вiд покладених на них фУНКuiЙ

органiзовуеться за територiальним або функчiональним (предметним)
принципоN{ на пiдставi розподiлу обов'язкiв, який здiйснюються наЧаЛЬНИКаМИ

вiддiлiв за погодженням iз начальником управлiння та затвердхtусться першим
заступнИком (заступником) керiвника обласноi прокуратури згiдно з розподiлом
обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськоi обласноi прокуратури.

3. OcHoBrri завдання управлiння
3.1. Органiзацiя та здiйснення нагляду за додержанням законiв орГанаМИ

НацiональноТ полiцiТ УкраТни та органами, якi ведуть боротьбу з органiЗОваНОЮ

та транснацiональноIо злочиннiстю при провадженнi оперативно-роЗшуковоТ

дiяльностi, досудового розслiдування кримiнальних правопорушенЬ, У ТОМУ

числi у формi процесуального керiвництва ним, а також участi У сУДоВОМУ

провадженнi.
3.2. ПроцесуаJlьне керiвництво досудовим розслiдуванням, УЧаСТЬ У

судовому провадженнi, у тому числi пiдтримання обвинувачення, у
кримiнальних провадженнях, досудове розслiдування у яких здiйснЮСтЬСЯ

вiдповiдними пiдроздiлапци Головного управлiння Нацiональноi полiцiТ В

Тернопiльськiй областi, а також у кримiнальних провадженнях про кримiнальнi
правошорушення, вчиненi органiзованими групами чи злочинниIuи
органiзаuiяпли, розслiлуваних територiальними органами досудового
розслiлування ycix правоохоронних органiв (oKpiM Нацiонального
антикорупцiйного бюро УкраТни) та в iнших кримiнальних провадженнях за

дорученням керiвництва Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськоi
обласноТ прокуратури.

3.3. Нагляд за додержанням законiв при провадх<еннi оператиВно-

розшуковоТ дiяльностi пiдроздiлами апарату Головного управлiння НацiональноТ
полiцiТ в Тернопiльськiй областi, Управлiння стратегiчних розслiдувань В

Тернопiльськiй областi Щепартаменту стратегiчних розслiдувань Нацiональноi
полiцii УкраТни, Управлiння боротьби з наркозлочиннiстю в ТернопiльськiЙ
областi Щепартаменту боротьби з наркозлочиннiстю Нацiональноi полiцiТ
Украiни та вiддiлом протидii кiберзлочинам в Тернопiльськiй областi

Щепартаменту кiберполiцiТ НацiональноТ полiцii Украiни, Lцодо попередження,
своечасного виявлення i припинення кримiнальних правопорушень, розшуку
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осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi,
суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання, безвiсно зниклих
осiб.

3.4. Нагляд за додержанням законiв територiальними органами
Нацiональноi полiцii УкраТни та органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою
та транснацiональною злочиннiстю при прийманнi, реестрацiI, розглядi та
вирiшеннi заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, у тому числi в
частинi свосчасного внесення вiдомостей щодо них до единого ресстру
досудових розслiдувань (далi - СРДР).

3.5. Контроль за ефективнiстю нагляду мiсцевих (окррrtних) прокуратур
за додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностi,
досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, у тому числi у формi
процесуаJIьного керiвництва ним, участi у судовому провадженнi, пiдтримання
обвинувачення у кримiнальних провадженнях, досудове розслiдування у яких
здiйснюваJlося вiдповiдними пiдроздiлами територiальних органiв полiцii.

3.6. Органiзацiйне
(окружних) прокуратур

та методичне керiвництво дiяльнiстю мiсцевих
з питань нагляду за додержанням законiв

територiальними органами полiцii при провадженнi оперативно-розшуковоi
дiяльностi та досудового розслiдування, процесуального керiвництва ним та
участi у судовому провадхtеннi.

3.7. Органiзацiйне забезпечення координацiТ дiяльностi правоохоронних
органiв областi у сферi протидiТ злочинностi на пiдставi Закону УкраТни <Про
прокуратуру).

3.8. Вiдповiдно до покладених завдань управлiння забезпечуе:
- едину систему органiзацiТ дiяльностi та взаемодii прокурорiв у

кримiнальному провадженнi ;

- дiяльнiсть прокурора, який здiйснюе нагляд за додержанням законiв пiд
час проведення досудового розслiдування у формi процесуального керiвництва
досуловим розслiдуванням у кримiнальному провадженнi, на засадах
процесуальнот caMocTi йностi та незчLпеlкностi ;

- виконання вимог закону при прийманнi, реестрацii, розглядi та
вирiшеннi заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, своечасне
внесення вiдомостей до еРЩР;

- повне, ефективне та неупереджене розслiдування кримiнальних
правопорушень вiдповiдно до вимог законодавства;

- оскарження незаконних судових рiшень на стадii досудового
розслiдування та судового провадження кримiнальних проваджень;

- створення спiльних груп прокурорiв;
- свосчасне вжиття заходiв щодо вiдшкодування завданоi кримiнальним

правопорушенням шкоди державним iHTepecaM;

- обов'язкову участь прокурора (групи прокурорiв) у судi, KpiM випадкiв,
передбачених законом;



4

- реагування на виявленi порушення закону з часу надходження заяви,
повiдомлення про кримiнальне правопорушення до прийняття остаточного

рiшення у провадженнi;

- забезпечення реалiзацii, згiдно з компетенцiсю, повноважень
керiвництва обласноi прокуратури у кримiнальному провадrкеннi;

- виконання iнших повноважень, передбачених КПК УкраТни.

3.9. На виконання покладених завдань управлiння здiйснIое:

- щоденний монiторинг еРДР, систематичний - Сдиного державного
ресстру судових рiшень;

- витребування та вивчення iнформацiТ про хiд i результати досудового
розслiдування та судового розгляду кримiнального провадження, матерiалiв
кримiнального провадження та засвiдчених копiй судових рiшень;

- вивчення матерiалiв оперативно-розшукових справ;
- пiдготовку проектiв процесуаJIьних та iнших документiв iз питань

дiяльностi прокурорiв у кримiнальному провадженнi, якi подаються на пiдпис
керiвництву обласноТ прокуратури ;

- вивчення стану додержання вимог кримiнального процесуального
законодавства;

- iнформатliйно-аналiтичне та методичне забезпечення дiяльностi
прокурорiв, вивчення та узагальнення практики застосування законодавства;

- внесення вiдповiдних вiдомостей до еРДР пiсля подання заяви або
повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення або пiсля
самостiйного виявлення з буль-якого джерела обставин, що можуть свiдчити про
вчинення кримiнального правопорушення;

- пiдготовку матерiалiв на розгляд координацiйних та iнших спiльних
нарад правоохоронних органiв, оперативних нарад, органiзачiю виконання
завдань i доручень керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури, участь у
плануваннi роботи ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури та контроль за
свосчасним i якiсним виконанням планових заходiв;

- аналiтичну роботу з питань боротьби зi злочиннiстю, визначеннJI
органiзацiйних заходiв, спрямованих на координацiю дiяльностi
правоохоронних органiв областi у сферi протидii злочинностi, досудового
розслiдування та нагляду за додержанням законiв при його здiйсненнi,
процесуального керiвництва та участi у судовому провадженнi, у тому числi
пiдтримання публiчного обвинувачення, внесення пропозицiй керiвничтву
ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури щодо удосконалення роботи на вказаних
напрямах дiяльностi;

- органiзацiйне i методичне керiвництво мiсцевими (окружними)
прокуратурами та контроль за iх дiяльнiстю за територiально-предметним
принципом iз використанням спецiалiзацii працiвникiв шляхом надання Тм

практичноi допомоги, проведення перевiрок стану виконання наказiв
Генерального прокурора, проведення навчаJIьних заходiв i стажування;



5

- розгляд скарг учасникiв кримiнаJIьного проВаДЖеННЯ У ВИПаДКаХ,

передбаЧениХ КримiнаЛьниМ процесуальним кодексом Украiни;

- проведення нарад, навчально-методичних ceMiHapiB З ГIиТаНЬ НаГЛЯДУ

за додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностi,
досудового розслiдування, процесуального керiвництва ним, участi у судовому
провадженнi, координацiЙноi дiяльностi;

- пiдготовку листiв, проектiв наказiв ТернопiльськОi ОбЛаСНОТ

прокуратури вiдповiдно до визначеноi компетенцii;

- цiлодобове приймання, опрацювання, аналiз iнформачii про

кримiнальнi правогIорушення та подiТ, якi набули чи можуть набути суспiльного

резонансу та оперативне iнформування про них Офiсу ГенеральноГо ПРОКУРОРа

та керiвництва ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури;

- ведення первинного облiку роботи, своечасне та об'сктивне внесення

вiдомостей про результати роботи управлiння до визначених форм первинного
облiку, звiтностi, еРДР, складання статистичноi звiтностi;

- органiзацiю роботи з пiдвищення квалiфiкацii прокурорiв, ПрОВеДеННrI

стажування;
- виконання у межах компетенцii вимог Закону Украiни кПро ДосТУП ДО

публiчноi iнформацii> ;

- перiодичне висвiтлення у засобах масовоТ iнформачii та елекТРОННИХ

мерех{ах практики прокурорськоi дiяльностi, ix впливу на змiцнення ЗаконноСтi
та правопорядку, поновлення прав громадян та iHTepeciB держави;

- ведення загального та секретного дiловодства, збереження
матерiальних носiiв iнформацiТ з обмеженим доступом.

4. OcHoBHi tIапрями дiяльностi та фуrlкuii структурних пiдроздiлiв

управлiння.
4.1. Вiддiл нагляду за додержанням законiв територiальниМи

органами по;riцiT при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностiо
дiзнанняl досудового розслiдуваtIня та пiдтриманням публiчногО
обви ttувачення здiйсrlюс:

- контроль за здiйсненням мiсцевими (окрух<ними) прокуратурами НаГЛяДу

за додержанням територiальними органами полiцii законiв при проведеннi

досудового розслiдування, у тому числi у формi процесуального керiвництва,

участi у судовому провадх<еннi, пiдтриманнi обвинувачення у криМiналЬНИХ
провадженнях територiальних органiв полiцii, вирiшення вiдповiдно до ЗаконУ
iнших питань пiд час кримiнального провадження;

- контроль за роботою прокурорiв з нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцiI при прийманнi, реестрацiТ, розглядi Та

вирiшеннi заяв та повiдомлень про кримiналънi правопорушення, своечасниМ
внесенням щодо них вiдомостей до СРДР;
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- нагляд за додер)rанням прав i свобод людини i громадянина, iHTepeciB

суспiльства та держави при здiйсненнi оперативно-розшуковоТ дiяльностi
пiдроздiлами апарату Головного управлiння НацiональнОi ПОЛiЦii В

Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби з наркозлочиннiстю в

Тернопiльськiй областi Щепартаменту боротьби з наркозлочиннiСтЮ
Нацiональноi полiцiТ Украiни та вiддiлом протидii кiберзлочИнаМ В

Тернопiльськiй областi Щепартаменту кiберполiцii НацiональноТ полiцii УкраТни

щодо попередхtення, своечасного виявлення i припинення криМiНалЬНИХ

правопорушень, розшуку осiб, якi переховуються вiд органiв досУДОВОГО

розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляЮться вiд вiдбУваннЯ
кримiнального покарання, безвiсно зниклих осiб;

- контроль за органiзацiсю нагляду мiсцевими (окружними)
прокуратурами за додер}tанням прав i свобод людини i громадянина, iHTepeciB
суспiльства та держави при здiйсненнi оперативно-розшуковоi дiяльнОСтi
територiальними органами полiцii щодо попередження, своечасного виявЛення
i припинення кримiнальних правопорушень, розшуку осiб, якi перехоВУЮТЬсЯ

вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд
вiдбування кримiнального покарання, безвiсно зниклих осiб. Надання iм
необхiдноi методичноi та практичноi допомоги;

- забезпечення реалiзацii повноважень керiвництва Тернопiльськоi
обласноi прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури у кримiнальних провадженнях, процесуzL'Iьне керiвництвО

досудовим розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення в яких
здiйснюеться прокурораN{и прокуратур нижчого рiвня.

- органiзацiя координацiйноI дiяльностi, виконання гrередбачеНИх
Законом УкраТни <Про прокуратуру> повноважень керiвника прокуратури,
спрямованих на протидiю злочинностi, контроль за станом органiзачii цiеТ

роботи у мiсцевих (окружних) прокуратурах.

4.2. Вiддiл процесуального керiвництва при провадженнi досудового
розслiдування територiальними органами полiцiТ та пiдтримання
публiчного обвинувачення здiйснюс:

- нагляд за додержанням законiв слiдчим управлiнням та пiдроздiлом
дiзнання Головного управлiння НацiональноТ полiцiТ в Тернопiльськiй областi
при гlроведеннi досудового розслiдування та дiзнання, вирiшення вiдповiдно до
закону iнших питань пiд час кримiнального провадження;

- органiзацiю i процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням,
вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнальноГо
провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих Та

негласних слiдчих (розшукових) дiй, участь у судовому провадженнi Та

пiлтримання публiчного обвинувачення у кримiнальних провадженнях, якi

розслiдуються слiдчим управлiнням та пiдроздiлом дiзнання Головного

управлiння НацiонаJIьноТ полiцii в Тернопiльськiй областi (oKpiM кримiнальних
провадх{ень rцодо неповнолiтнiх, злочинних органiзацiй та органiзованих груп)
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та в iнших кримiнальних провадженнях за дорученням керiвництва ОфiСУ

Генерального прокурора та ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури;

- забезпечення реалiзацiТ повноважень керiвництва ТернопiльСьКОТ

обласноi прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури, у кримiнальних провадженнях, процесуаIIьне керiвництво

досудовим розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення В яКиХ

здiйснюсться прокурорами вiддiлу;

- нагляд за додержанням законiв слiдчим управлiнням та пiдроздiлом

дiзнання Головного управлiння Нацiональноi полiцii в Тернопiльськiй областi

при прийманнi, peccTpauii, розглядi та вирiшеннi заяв та повiДОМЛеНЬ ПРО

кримiнальнi правопорушення, своечасним внесенням щодо них вiдомостей до
срдр.

4.3, Вiддiл нагляду за додержанням законiв органами, якi ведутЬ
боротьбу з органiзоваIlою злочиtIнiстю здiйснюс:

- органiзацiю i процесуальне керiвництво досудовим рОзслiДУВанНЯМ,
вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального
провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi сЛiДЧИХ Та

негласних слiдчих (розшукових) дiй, участь у судовому прОваДЖеННi Та

пiдтримання публiчного обвинувачення у кримiнальних провадженнях ПРО

кримiнальнi правопорушецня, вчиненi органiзованими групами чи ЗЛоЧиннИМи

органiзачiями, якi розслiдуються територiальними органамИ ДоСУДоВоГО

розслiдування ycix правоохоронних органiв (oKpiM НацiоналЬнОГО
антикорупцiйного бюро УкраТни), та в iнших кримiнальних провадЖенняХ За

дорученням керiвництва Офiсу Генерального прокурора та ТернопiльськоТ
обласноТ прокуратури;

- нагляд за додержанням законiв Управлiнням стратегiчних розслiдувань
в Тернопiльськiй областi Щепартаменту стратегiчних розслiдувань НацiональноТ
полiцiТ УкраТни та Тернопiльським управлiнням департаменту внутрiшньОI
безпеки НацiональноТ полiцii Украiни при прийманнi, ресстрацii, розглядi та
вирiшеннi заяв та повiдомлень про кримiнальнi правопорушення;

- забезпечення реалiзацii повноважень керiвництва Тернопiльськоi
обласноi прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноТ
прокуратури, у кримiнальних провадженнях, процесуаJIьне керiвництво
досудовим розслiдуванням та пiдтримання гrублiчного обвинувачення в якИХ
здiйснюеться прокурорами вiддiлу;

- нагляд за додержанням законiв при провадженнi операТИВнО-

розшуковоi дiяльностi Управлiнням стратегiчних розслiдувань в Тернопiльсъкiй
областi Щепартаменту стратегiчних розслiдуванъ Нацiональноi полiцii УкраТни,
Тернопiльським управлiнням департаменту внутрiшньоi безпеки Нацiональноi
полiцii Украiни, а також оперативними пiдроздiлами Головного управлiння
Нацiональноi полiцiТ в Тернопiльськiй областi, ЩержавноI фiскальноi служби
УкраТни в Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби з наркозлочиннiстю в

Тернопiльськiй областi Щепартаменту боротьби з наркозлочиннiстю
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Нацiональноi полiцiТ Украiни та вiддiлу протидiТ кiберзлочинам В

ТернопiЛьськiЙ областi Щепартаменту кiберполiцii Нацiональноi полiцii Украiни
(у частинi провадження оперативно-розшуковоТ дiяльностi щодо попередЖення,

виявлення та припинення кримiнальних правопорушень, вчИненИх

органiзованими групами або злочинними органiзацiями).

4.4, Вiддiл приймання, опрацювання та аналiзу оперативноi
iнформацiТ забезпечу€:

- цiлодобове чергування у примiщеннi Тернопiльськоi обласноi
прокуратури у робочi, вихiднi, святковi та iншi неробочi днi;

- цiлодобове приймання, опрацювання, аналiз iнформацii про кримiнальнi
правопорушення та подii, якi набуличи можуть набути суспiльного резонансу
та оперативне iнформування про них Офiсу Генерального прокурора та
керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури;

- щоденне iнфорN{ування керiвництва ТернопiльськоТ обласноi
прокуратури та начаJIьника управлiння про вчиненi на територii областi злочини
та подii, якi набули або можуть набути негативного суспiльного резонансу,
шляхом складання письмового звiту i догlовiдi, надання спецiальних
повiдомлень, зведень про кримiнальнi правопорушення;

- здiйснення оперативного контролю за органiзацiсю роботи з ПИТанЬ

приймання, опрацювання та аналiзу оперативноi iнформаuiТ в мiсЦевих
(окружних) прокуратурах;

- отримання сигналiв оповiщення, перевiрка справностi та готовностi до

роботи каналiв та засобiв зв'язку та системи оповiщення.

4.5. CTpyKTypHi пiдроздiли виконують також iншi функцii, що
випливають з покладених на управлiння завдань,

5. ПовноваженItя працiвникiв управлiння
5.1. НачальtIикуправлiння:
- здiйснюс загальне керiвництво дiяльнiстю управлiння, органiзовуе,

спрямовуе i контролюс роботу пiдпорядкованих пiдроздiлiв з урахуванням
планiв роботи Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськоi обласноi
прокуратури, рiшень нарад, iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв, а

Taкo>rt доручень керiвництва Тернопiльськоi обласноТ прокуратури;

- визначас ocHoBHi напрями, особливостi роботи структурних пiдроздiлiв

управлiння вiдповiдно до завдань та функчiй, визначених цим Положенням;

- координус дiяльнiсть вiддiлiв управлiння, забезпечус взаемодiю з

вiдповiдними пiдроздiлами пiднаглядних правоохоронних органiв, з iншими
структурними пiдроздiлами Тернопiльськоi обласноТ прокуратури, мiсцевими
(окрух<ними) прокуратурами ;

- органiзовуе та забезпечус контроль за
завдань i доручень керiвництва Офiсу

виконанням пiдроздiлами наказiв,
Генерального прокурора та
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Терногriльськоi обласноi прокуратури, планових заходiв, рiшень нарад у
керiвництва обласноi прокуратури;

- дас вказiвки з питань, що потребують оперативного вирiшення,
начальникам, iх заступникам та прокурорам вiддiлiв;

- органiзовус та забезпечуе контроль за розглядом заяв i повiдомлень про
кримiнальнi правопорушення та щодо прийняття, ресстраuii та вирiшення
звернень громадян, службових та iнших осiб, запитiв i звернень дегIутатiв ycix
piBHiB вiдповiдно до вимог закону;

- органiзовуе пiдготовку матерiалiв з проблемних питань прокурорськоi
дiяльностi та вносить пропозицii керiвництву Тернопiльськоi обласноi
прокуратури rцодо ix розгляду на нарадах;

- органiзовуе виiзди працiвникiв управлiння до мiсцевих (окрух<них)
прокуратур для проведення перевiрок, надання практичноТ допомоги ixHiM
керiвникам, за дорученням керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури
безпосередньо бере у цих rrасть, забезпечус реалiзацiю виiЪдiв та контроль за

усуненням виявлених недолiкiв;
- доповiдас першому заступнику (заступнику) керiвника обласноТ

прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом ТернопiльськоТ
обласноi прокуратури результати проведених управлiнням аналiзiв та

узагаJIьнень, виiздiв до мiсцевих прокуратур та вносить пропозицii щодо iх
реалiзацiТ, або доручае здiйснення таких доповiдей керiвникам структурних
пiдроздiлi в управлiння ;

- вносить пропозицiТ до планiв
прокуратури та забезпечуе контроль за свосчасним i якiсним виконанням
планових заходiв з питань, що нале}кать до його компетенцii;

- проводить оперативнi наради з питань дiяльностi управлiння, а також
стану розслiдування у конкретних кримiнальних провадженнях, вживас заходiв
щодо усунення виявлених недолiкiв. Iнiцiюс проведення таких нарад у
керiвництва обласноi прокуратури, забезпечуе пiдготовку матерiалiв для
розгляду на нарадах та виконання Тх рiшень;

- встановлюс згiдно з компетенцiсю контроль за станом органiзацii та
здiйснення процесуального керiвництва та досудового розслiдування у
кримiнальних провадженнях i пiдтримання у них обвинувачення, а також
вирiшуе питання про припинення контролю за матерiаJIами таких кримiнальних
проваджень;

- забезпечу€ розробку та погоджус розподiл обов'язкiв мiя< прачiвниками
структурних пiдроздiлiв управлiння, подае його на затвердх(ення першому
заступнику (заступнику) керiвника обласноi прокуратури згiдно з розподiлом
обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськоi обласноi прокуратури;

- забезпечус пiдготовку просктiв органiзацiйно-розпорядчих документiв
Тернопiльськоi обласноi прокуратури iз питань, що належать до компетенцii
угrравлiння;

роботи Тернопiльськоi обласноi



10

- розгляда€ документи, rцо надiйшли до управлiння, у тому числi Ti, що
мiстять дерх(авну таемницю, у межах компетенцii пiдписуе, затвердяrус та вiзуе

слркбову документацiю;
- надае в установленому порядку пропозицii щодо призначення

прокурорiв, якi здiЙснrоватимуть повноваження у конкретних кримiнаJIьних
провадх{еннях;

- за вказiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури здiйснюс
процесуаJIьне керiвництво досудовим розслiдуванням у кримiнальних
провадженнях, пiдтришлус публiчне обвинувачення;

- погоджуе висновки та пропозицiт, пiдготовленi структурними
пiдроздiлами за результатами опрацювання документiв i матерiалiв;

- здiйснюс особистий прийом, органiзовуе розгляд звернень громадян i

юридичних осiб, запитiв та звернень народних депутатiв Украiни та депутатiв
мiсцевих рад, а також скарг r{асникiв кримiнаJiьного провадх(ення на рiшення,
дii чи бездiяльнiсть слiдчих i прокурорiв, заяв i повiдомлень про вчиненrul

кримiнального правопорушення ;

- органiзовуе роботу з оприлюднення публiчноi iнформацii, розгляд
iнформацiйних запитiв з питань, що належать до компетенuii УправЛiННЯ;

- органiзовуе ведення первинного облiку роботи, сво€часне, ПОВНе й

достовiрне BHeceHHrI вiдомостей про результати роботи До iНфОРМаЦiЙНО-

аналiтичноi системи <Облiк та статистика органiв прокураТУрИ) (ДаЛi - IAC
косоп>), срдр, перевiряе достовiрнiсть вiдповiдних даних, складання
статистичноТ звiтностi про роботу управлiння;

- органiзовуе пiдготовку i проведення аналiтичноТ та методичноi РОбОТИ, а

також заходiв щодо пiдвищення квалiфiкаuii працiвникiв УПраВЛiННЯ,
стажування працiвникiв мiсцевих (окрркних) прокуратур;

- вносить у встановленому порядку пропозицii про ПриЗНаЧеННЯ.

перемiщення, звiльнення з посад працiвникiв управлiння, заохоченнЯ чи
накладення на них дисциплiнарних стягнень, а також надання вiдпусток;

- здiйснюс контроль за дотриманням пiдпорядкованими працiвниками
службовоi та труловоi дисциплiни, вживае заходiв щодо створення наIIе}кних

умов працi;

- органiзовуе та контролюе стан ведення дiловодства в управлiннi;
- забезпечус виконання iнших завданъ та службових доручень керiвництва

прокуратури областi.

5,2. IIачальники вiддiлiв (у межах компетенцii):
- здiйснюють загальне керiвництво дiяльнiстю вiддiлiв, органiзовуютЬ,

спрямовують i контролюють iхню роботу з урахуванням планiв робОти ОфiСУ
Генерального прокурора та Тернопiльськоi обласноi прокуратури, рiшень нараД,
iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв;
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- забезпечують контроль за своечасним i якiсним виконанням планових

заходiв' рiшенЬ нарад' наказiв, завданЬ i дорученЬ керiвництва Офiсу

Генерального прокурора, Тернопiльськоi обласноi прокуратури та управпiння;
- сприяють начальнику управлiння в забезпеченнi взаемодii З iНШИМИ

структурними пiдроздiлами Терногtiльськоi обласноi прокуратУрИ, мiСЦеВИМИ

(окрухrними) прокуратурами, вiдповiдними пiдроздiлами правоОхОРОННИХ Та

iнших державних органiв;

- здiйснюють розподiл функчiональних обов'язкiв мiж працiвниками

вiддiлiв, подаютЬ йогО на погоДження началънику управлiння;
- за погодженням з начальником управлiння, вносять пропозицiТДО ПЛаНУ

роботи Тернопiльськоi обласнот прокуратури, органiзовують та контролюють
виконання планових заходiв;

- дають вказiвки з питань, що потребують оперативного вирlшення,
працiвникам вiддiлiв;

- органiзовують аналiз проблемних питань на закрiплених напряМах Та

внесення пропозицiй rцодо координацiйних заходiв;

- за вказiвкою керiвництва ТернопiльськоТ обласноi прокуратури Та

управлiння готують матерiали, з питань, що належать до компеТенцii вiДДiЛУ, На

розгляд координацiйних (спiльних) нарад керiвникiв правоохоронних ОРГаНiВ,

оперативних та спiльних нарад у керiвництва обласноi прокуратури.
Забезпечують виконання ухваJIених рiшень;

- органiзовують гtiдготовку i вiдповiдають за повноту та якiсть матерiалiв
з питань, що належать до компетенцiI вiддiлу, для розгляду на засiДаннЯХ
спiльних (мiх<вiдомчих) робочих груп, забезпечують виконання ухваленИх
рiшень;

- органiзовують пiдготовку i особисто вiдповiдають за повноту та якiсть
матерiалiв для розгляду на нарадах, з питань, що належать до компетенцiТ
вiддiлу, у начальника управлiння. Забезпечують та контролюють виконання

ухвалених рiшень;
- tIроводять оперативнi наради з питань, що належать до компетенЦiТ

вiддiлiв, а також стану розслiдування у вiдповiдних кримiнальниХ
провадженнях, вживають заходiв до усунення виявлених недолiкiв та

удосконалення дiяльностi вiддiлiв;
- розглядають документи, що надiйшли до вiддiлу, у тому числi Ti, що

мiстять державну тасмницIо, у межах компетенцii пiдписують, вiзують слуrкбовi

документи, зокрема, листи та доручення, висновки у кримiнальних
провадженнях, iншi документи;

- здiйснюють особистий прийом, забезпечують розгляд звернень
громадян, запитiв та звернень народних депутатiв УкраТни та депутатiв мiсцевих

рад, а також скарг учасникiв кримiнального провадження на рiшення, дiТ чи
бездiяльнiсть слiдчих i прокурорiв, заяв i повiдомлень про вчинення
кримiнального правопорушення, за дорученням керiвництва Тернопiлъськоi
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обласноi прокуратури та начаJIьника управлiння розглядають скарги на рiшення,
дii працiвникiв вiддiлiв;

- забезпечують роботу з оприлюднення та надання публiчноi iнформацii

вiдповiдно до вимог Закону Украiни <про доступ до публiчноi iнформацii> в

межах компетенцii вiддiлiв;
- перевiряють i вiзують документи, Що подаються на пiдпис керiвництву

ТернопiльськоТ облаоноТ прокуратури та начальнику управлiння;
- забезпечуIоть пiдготовку та проведення аналiтичноi роботи, навча^пьно-

N4етодичних заходiв (ceMiHapiB, конференцiй тошо), стажування працiВНИКiВ

мiсцевих (окрркних) прокуратур з вiдповiдних напрямiв;

- за вказiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокУРаТУРИ Та

начальника управлiння, iз залученням iнших структурних пiдроздiлiв, готують
проекти органiзацiйно-розпорядчих документiв, iнформацiйних листiв та iнших
службових документiв з питань роботи ушравлiння, взасмодii з iншими
структурними пiдроздiлами обласноi гIрокуратури, мiсцевими (окружними)
прокуратурами та вiдповiдними пiдроздiлами пiднаглядних правоохоронних
органiв;

_ здiйснюють монiторинг вiдомостей в еРДР та единоМУ ДерЖаВНОМУ

peccTpi судових рiшень;
- забезпечують i контролюють свосчасне, повне й об'сктивне внесення

вiдомостей про результати роботи до IAC (ОСОП), СРДР, iнформацiйНОТ

системи <<Система електронного документообiгу> (далi - IC <СЕЩ>);

- вносять в установленому порядку пропозицiТ щоДо прИЗначеННЯ,

перемiщення, звiльнення з посад пiдлеглих працiвникiв, заоХоЧенНЯ Та

притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiв вiддiЛiВ Та

мiсцевих (окружних) прокуратур ;

- вживають заходiв щодо пiдвищення професiйного рiвня та дiловОi
квалiфiкацii працiвникiв вiддiлiв;

- забезпечують дотримання слуrкбовоi (труловоТ) i

дисцигtлiни у вiддiлах;

- контролюють стан ведення дiловодства у вiддiлах;

- формують замовлення на матерiально-технiчне забезпечення вiддiлiв та
створення нале}кних умов працi;

- виконують iншi службовi доручення керiвництва Тернопiльськоi
обласноi прокуратури та начальника управлiння.

5.3. Начальники вiддiлiв, KpiM зазначених, у межах компетенцiТ таКОЖ

виконують iншi повноваження, зокрема]

5.3.1. Начальник вiддiлу нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцii при провадженнi оперативно_

розшуковоi дiяльностi, дiзнання, досудового розслiлування та
пiдтриманням публiчного обвинувачення:

виконавсъко1
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- здiйснюс органiзацiйне забезпечення координацii дiяльностi
правоохоронних органiв у сферi запобiгання i протидii злочинностi, контролюс
стан цiсI роботи у мiсцевих (окруiкних) прокуратурах;

- забезпечус взасмодiю з вiдповiдними структурними пiдроздiлами
правоохоронних органiв, структурними пiдроздiлами Тернопiльськоi обласноi
прокуратури, з метою своечасного виявлення негативних тенденцiй у
злочинностi, дiяльностi правоохоронних органiв та з iнших питань, що
потребують вжиття координацiйних заходiв;

- забезпечуе вивчення практики координацiйноi дiяльностi та внесення
вiдповiдних пропозицiй щодо iT улосконалення, ведення облiку координацiйних
та iнших спiльних нарад, проведених пiд головуванням керiвництва обласноi
прокуратури;

- забезпечуе пiдготовку, iз залученням iнших структурних пiдроздiлiв
Тернопiльськоi обласноi прокуратури, матерiалiв на розгляд координацiйних,
iнших спiльних та оперативних нарад пiд головуванням керiвництва обласноi
прокуратури. Вiдповiдас за органiзацiйне забезпечення Тх проведення та
забезпечуе контроль за виконанням ухвалених рiшень;

- здiйснюс пiдготовку у взаемодii зi структурними пiдроздiлами
управлiння аналiтичних документiв з питань протидii злочинностi, нагляду за
додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностi,
досудового розслiдування, процесуального керiвництва ним, участi прокурорiв
у судовому провадженнi, координацiйноi дiяльностi;

- органiзовуе та здiйснюс нагляд за додержанням законiв пiд час
проведення оперативно-розшуковоi дiяльностi пiдроздiлами апарату Головного
управлiння Нацiональноi полiцii в Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби
з наркозлочиннiстю в Тернопiльськiй областi Щепартаменту боротьби з
наркозлочиннiстю НацiоналъноТ полiцiТ Украiни та вiддiлом протидii
кiберзлочинам в Тернопiльськiй областi Щепартаменту кiберполiцii
Нацiональноi полiцiТ Украiни ;

- забезпечус контроль за ефективнiстю нагляду мiсцевими (окружними)
Прокуратурами за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-
розшуковоi дiяльностi територiальними органами полiцiТ;

- забезпечус реалiзацiю повноважень керiвництва обласноi прокуратури у
кримiнальних провадженнях, процесуальне керiвництво досудовим
розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення в яких здiйснюсться
прокурорами мiсцевих (окружних) прокуратур;

- забезпечус контроль за ефективнiстю органiзацii i процесуального
керiвництва досудовим розслiдуванням мiсцевими (окрухtними)
Прокуратурами, вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час
кримiнального провад}кення, нагляду за додержанням законiв при проведеннi
Слiдчих та негласних слiдчих (розшукових) дiй, участi у суловому провадженнi
та пiдтриманнi публiчного обвинувачення;
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- забезпечус пiдготовку просктiв доручень i листiв з питань нагляду за
виконанням законiв при здiйсненнi оперативно-розшуковоi дiяльностi,
провадженнi досудового розслiдування пiдроздiлами правоохоронних органiв на
мiсцях, участi у судовому розглядi та пiдтримання обвинувачення;

- вивчае, вiзуе проекти постанов про скасування незаконних
гIроцесуальних рiшень у кримiнальних провадженнях, а також вiдповiдей
авторам звернень i прийнятих рiшень за результатами вивчення кримiнальних
проваджень;

- вивча€ i пiдписуе (вiзуе) пiдготовленi у вiддiлi висновки з питань
вивчення кримiнальних проваджень та iнших матерiалiв, доповiдае про них
керiвництву ТернопiльськоТ обласноi прокуратури та начальнику управлiння;

- перевiряе обГрунтованiсть клопотань та висновкiв за результатами
вивчення кримiнальних проваджень, що надiйшли у зв'язку з вирiшенням
питання про продов}кення строку досудового розслiдування керiвництвом
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури, скарг учасникiв процесу на
недотримання розумних cTpoKiB слiдчим, прокурором пiд час досудового
РОЗслiдування, скарг слiдчого на рiшення, дii чи бездiяльнiсть прокурора пiд час
ДосУДоВого розслiдування, доповiдае про них керiвництву обласноТ прокуратури
та начальнику управлiння;

- За ДорУЧенням начальника управлiння вивчае кримiнальнi провадження
та MaTepi аJIи перевiрок;

- за вказiвкою керiвничтва ТернопiльськоТ обласноi прокуратури здiйснюе
ПРОЦеСУаЛЬне керiвництво досудовим розслiдуванням у кримiнальних
провадх{еннях, пiдтримуе публiчне обвинувачення;

- КОнТролюс додержання cTpoKiB перебування кримiнальних проваджень
на вивченнi у вiддiлi;

- органiзовуе виiзди працiвникiв вiддiлу до мiсцевих (окружних)
ПРОКУратур для проведення перевiрок, надання практичноi допомоги ixHiM
КеРiВНИКаМ, контролюе iх якiсть та результати, безпосередньо бере у них участь;

- доручае вивчення документiв, що надходять з мiсцевих (окружних)
гIрокуратур, контролюе iх розгляд.

5.3.2. Начальники вiлпiлу процесуального керiвництва при
ПРОВаДЖеННi дОсуДового розслiдування територiальними органами полiцii

додержанtIям законiв оргаtlами, якi
та пiдтримання публiчного обвиllувачення}ачення та вlддtлу нагляду за

ведуть боротьбу з органiзованою
вiддiлУ

злочицнiстю (у плежах компетенцii вiддiлiв):

- ОРГаНiзоВУють i здiЙснюють процесуаJrьне керiвництво досудовим
РОЗСЛiДУванням, вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час
КРИМiНалЬного провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi
СЛiДЧИХ Та неГласних слiдчих (розшукових) дiй у кримiнальних провадженнях;
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призначення прокурорiв у конкретних

- готують вказiвки та доручення з питань органiзацii проuесуа-пьного
керiвництва досудовим розслiдуванням i пiдтримання публiчногО
обвинувачення у кримiнальних провадженнях;

- контролюють якiсть процесуального керiвництва на стадii досудовоГо

розслiдування та участi в судовоN,Iу провадженнi, апеляцiйного та касацiйного
оскарження, перегляду за наявностi визначених законом пiдстав судових

рiшень, додержання при цьому конституцiйних прав i свобод громадян;

- контролюють додержання cTpoKiB перебування кримiнальних
проваджень на вивченнi у вiддiлах;

- органiзовують участь прокурорiв у розглядi судами клопотань слiдчих i
прокурорiв, судовому розглядi кримiнальних проваджень та з iнших питанЬ
кримiнального судочинства, оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi слiдчих i

прокурорiв у кримiнальному провадя<еннi;

- контролюють вирiшення прокурорами питань про речовi докази У
закритих ними кримiнальних провад}кеннях;

- вивчають, вiзують проекти постанов про скасування незаконних
процесуальних рiшень, висновкiв за результатами вивчення кримiнальних
проваджень, що надiйшли у зв'язку з клопотаннями про продовження
процесуальних cTpoKiB, i доповiдають про них керiвництву Тернопiльськоi
обласноi прокуратури та начальнику управлiння;

- за дорученням керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури та
начальника управлiння вивчають кримiнальнi провадження та матерiали
перевiрок;

- здiйснюють внесення вiдповiдних вiдомостей до еРДР пiсля подання
заяви або повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення або пiсля
самостiйного виявлення з буль-якого джерела обставин, що можуть свiдчити
про вчинення кримiнального правопорушення;

- органiзовують та здiйснюють нагляд за додержанням законiв пiд час
проведення оперативно-розшуковоТ дiяльностi пiдроздiлами Управлiнням
стратегiчних розслiдувань в Тернопiльськiй областi Щепартаменту стратегiчних
розслiдувань НацiональноI полiцii УкраТни, Тернопiльським управлiнням
департаменту внутрiшньоi безпеки НацiональноТ полiцii Украiни, а також (у
частинi провадження оперативно-розшуковоi дiяльностi щодо попередження,
виявлення та припинення кримiнальних гIравопорушень, вчинених
органiзованими групами або злочинними органiзацiями) оперативними
пiдроздiлами Головного управлiння Нацiональноi полiцii в Тернопiльськiй
областi, Щержавноi фiскальноi служби УкраТни в Тернопiльськiй областi,
Управлiння боротьби з наркозлочиннiстю в Тернопiльськiй областi
Щепартаменту боротьби з наркозлочиннiстю Нацiональноi полiцiТ Украiни та



16

вiддiлу протидii кiберзлочинам В Тернопiльськiй областi dепартаменту
кiберпоЛiцii НацiональноТ полiцiТ Украiни (вiddiл наzляdу за dоdержанняlvl
законiв opzclqa"Mu, якi Bedymb бороmьбу з орzанiзованою злочuннiсmю).

5.3.3. Начальник вiддiлу приймання, опрацювання та аналiзу
оперативноТ iнформацiТ:

- забезпечуе щоденне цiлодобове чергування
Тернопiльськоi обласноi прокуратури;

у примiщеннi

- приймае оперативну iнформацiю, спецiальнi повiдомлення про
кримiнальнi правопорушення та подii, забезпечуе iх ресстрацiю, опрацювання та
аналiз;

- щоденно опрацьовуе та узагальнюе оперативну iнформацiю про
кримiнальнi правопорушення та подiТ, якi набули uбо можуть набути
негативного суспiльного резонансу, спецiальнi повiдомлення, що надiйшли iз
мiсцевиХ (окружних) прокуратур, зведенi вiдомостi надас керiвництву
ТернопiЛьськоi обласноi прокуратури та начальнику управлiння;

- пiсля отримання повiдомлень iз мiсцевих (окружних) прокуратур та
правоохоронних органiв за необхiдностi витребовуе додатковi вiдомостi про
встановленi обставини кримiнальних правопорушень;

- у визначеному порядку iнформуе Офiс Генерального прокурора про
кримiнальнi правопорушення та подii, якi набул" .у..riп"ного резонансу;- здiйснюс оперативний контроль за органiзацiею роботи з питань
приймання, опрацювання та аналiзу оперативноТ iнформацii в мiсцевих
прокуратурах;

- отримуе сигнали оповiщення, здiйснюс перевiрку справностi та
готовностi до роботи каналiв та засобiв зв'язку та системи оповiщ.rr"";

- зберiгас цiлком TacMHi пакети J\ъl, J\Ъ2, J\9З з питань
оборонно-мобiлiзацiйноI роботи.

5.4. Заступники начальникiв вiддiлiв:
- сприяють начальникам вiддiлiв у забезпеченнi належноi органiзацii

роботи, контролюють виконання пiдлеглими працiвниками покладених на них
обов'язкiв;

- контролюють та виконують накази, завдання i доручення керiвництваофiсу Генерального прокурора, Тернопiльськоi обласноi прокуратури,
управлiння та вiддiлу, заходи, визначенi планами роботи, рiшеннями нарад з
питань роботи вiддiлiв;

- контролюють стан досудового розслiдування кримiнальних
правопоРушень, вирiшенНя матерiалiв, додержаннЯ при цьому конститучiйних
прав громадян, у тому числi пiдготовку вiдповiдних спискiв (контрольних,
актуальних кримiнальних проваджень, cTpoKiB Тх розслiдування, графiкiв
заслухоВування, виправданих осiб, тримання осiб пiд вартою тощо);

- забезпечуютЬ проведення аналiтичноТ роботи з питань дiяльностi
вiддiлiв, вносять пропозицii щодо удоскон€IJIення роботи;
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- беруть участь у пiдготовцi та проведеннi навчально-методичних заходiв,
пiдвищеннi квалiфiкачiТ працiвникiв, стажуваннi працiвникiв мiсцевих
(окружних) прокур атур ;

- контролюють участь працiвникiв вiддiлiв у навчаJIьних заходах, яКi

гlроводяться в Тернопiльськiй обласнiй прокуратурi, надають Тм практичнУ Та

методичну допомогу в органiзацii роботи, вирiшеннi конкретних ЗаВДанЬ i

доручень;
- вивчають стан виконавськоi дисциплiни, вносять пропозицiI щоДО

вжиття заходiв, спрямованих на усунення недолiкiв у роботi;
- за дорученням начальника вiддiлу готують проекти органiЗаuiйНО-

розпорядчих документiв, iнформацiйних листiв та iнших службових докУМентiв,
необхiднi матерiали на розгляд координацiйних та iнших спiльних нараД

керiвникiв правоохоронних органiв, засiдань спiлъних (мiжвiдомчих) робОчиХ
груп, оперативних нарал у керiвництва Тернопiльськоi обласноi ПрокУраТУРИ;

- органiзовують пiдготовку матерiалiв для розгляду на нарадах у
начальника управлiння та вiддiлу, забезпечують контроль за виконанняМ

ухвалених рiшень;
- здiйснюють монiторинг вiдомостей в СРЛР та Сдиному державномУ

peccTpi судових рiшень;
- забезпечують ведення облiку проведеноТ вiддiлом роботи, аналiз

результатiв дiяльностi вiддiлу та кожного працiвника;

- складають звiти про роботу вiддiлу;

- виконують iншi завдання та службовi доручення керiвництва
Тернопiльськоi обласноi прокуратури, начальникiв управлiння i вiддiлiв.

5.5. Заступники начальникiв вiддiлiв, KpiM зазначених, у межах
компетенцiТ TaKoxt виконують iншi повноваження, зокрема:

5.5.1. Заступники IIачальника вiддiлу нагляду за додержанням
закоttiв територiальIIими органами полiцii при провад}кеннi оперативно-

розшуковоТ дiяльностi, дiзнання, досудового розслiдування та
пiдтришrанням публiчного обвинувачення (згiдно з розподiлом обов'язкiв):

- здiйснюють нагляд за додержанням законiв пiд час проведення
оперативно-розшуковоТ дiяльностi пiдроздiлами апарату Головного управлiння
НацiональноТ полiцiТ в Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби з

наркозлочиннiстю в Тернопiльськiй областi Щепартаменту боротьби з
наркозлочиннiстю НацiональноТ полiцii Украiни та вiддiлом протидii
кiберзлочинам в Тернопiльськiй областi Щепартаменту кiберполiцii
Нацiональноi полiцii Украiни;

- за вказiвкою керiвництва ТернопiльськоТ обласноТ гtрокуратури
здiйснюють процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням у
кримiнальних провадженнях, пiдтримують публiчне обвинувачення;
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- забезпечують вивчення працiвниками вiддiлу документiв, що надходять
з мiсцевих (окрух<них) прокуратур, а також пiдготовку вiдповiдних довiдок i

узагалънених документiв;
- здiйснюють виiзди до мiсцевих (окружних) прокуратур для проведення

перевiрок, надання практичноi дошомоги ikHiM керiвникам, здiйснюють
контроль за iх реалiзацiею та усуненням виявлених недолiкiв.

5.5.2. Заступник ttачальника вiддiлу процесуального керiвrrицтва при
провадженнi досудового розслiдування територiальними органами полiцii
та пiлтримання публiчного обвинувачення:

- за дорученням керiвництва ТернопiлъськоТ обласноТ прокуратури,
начальникiв управлiння та вiддiлу здiйснюс внесення вiдповiдних вiдомостей до
СРДР пiсля подання заяви або повiдомлення про вчинення кримiнального
правопорушення або пiсля самостiйного виявлення з буль-якого джерела
обставин, що можуть свiдчити про вчинення кримiнального правопорушення;

- здiйснюс процесуальне керiвництво у кримiнальних провадженнях,
нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих та негласних слiдчих
(розшукових) лiй, пiдтримус публiчне обвинувачення та забезпечус оскарження
незаконних судових рiшень.

5.б. Прокурори вiддiлiв (в MerKax компетенцii вiддiлiв):
- безпосередньо виконують накази, завдання i доручення керiвництва

Офiсу Генерального прокурора, Тернопiльськоi обласноi прокуратури,
управлiння та вiддiлiв;

- вносять пропозицii щодо
службових листiв, наказiв та iнших
належать до iх компетенцii;

- ведуть облiк проведеноi роботи, накопичують, аналiзують та
узагаJIьнюють iнформацiю, що характеризуе стан законностi та прокурорського
нагляду (у закрiплених мiсцевих (окружних) прокуратурах, вiдомствах,
контролюючих органах за предметами нагляду);

- беруть участь у пiдготовцi або безпосередньо готують матерiали на
рОЗГляд координацiЙних та iнших спiльних нарад керiвникiв правоохоронних
органiв, оперативних нарал у керiвництва ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури,
начаJIьника управлiння та вiддiлу, засiдань мiжвiдомчих робочих груп;

- беруть участь у пiдготовцi та проведеннi аналiтичноТ та методичноТ
роботи, навчально-методичних заходiв, пiдвищеннi квалiфiкацii i стажуваннi
працiвникiв мiсцевих (окружних) прокуратур;

- За дорученням керiвництва розглядають звернення, повiдомлення у
Засобах масовоТ iнформачii, запити та звернення народних депутатiв Украiни та
ДеПУтатiв мiсцевих рад, iнформацiйнi запити, а також скарги учасникiв
Кримiнального провад}кення на рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть слiдчих i
прокурорiв, готують проекти вiдповiдей на них;

удосконаJIення роботи, готують проскти
органiзацiйно-розпорядчих документiв, що
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- здiйснюють нагляд за додержанням законiв органами, якi проводять

оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування за визначеними

напрямами;

- за дорученням керiвництва ведуть необхiднi облiки кримiнальних

гIроваджень;

- гliдвищують професiйний piBeHb шляхом участi в навчаIIьних заходах,

що проводяться Тернопiльськiй обласнiй прокуратурi та Тренiнговому центрi
прокурорiв УкраТни;

- вносять вiдомостi до IДС (ОСОП), СРДР, IC кСЕД>. ВiДпОВiДаЮТЬ За

своечаснiсть, повноту й об'сктивнiсть внесених вiдомостей;

- ведуть облiк виконаноi роботи, систематизують необхiднi матерiали,

вносятъ пропозицiТ щодо проведення перевiрок та вжиття вiдповiдних заходiв;

- виконують iншi службовi доручення керiвництва Тернопiльськоi
обласноТ прокуратури, управлiння та вiддiлiв.

5.7. Прокурори вiддiлiв, KpiM зазначенИХ, у межах компетенцiТ такоя<

виконують iншi повноваження, зокрема:

5.7.1. Прокурори вiддiлУ нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцiт при провадженнi оперативно-

розшуковот дiяльностi, дiзнанняl Досудового розслiдування та
пiдтриман[Iям публiчlrого обвинувачеtIня :

- забезпечують реалiзацiю повноважень керiвництва ТернОпiЛЬСЬКОТ

обласноI прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом облаСнОi

прокуратури у кримiнальних провадженнях, процесуаJIьне керiвництво

досудовим розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинуваченнЯ В яКиХ

здiйснюеться прокурорами мiсцевих прокуратур;

- забезпечують контроль за ефективнiстю органiзацiТ i проuесуаЛЬНоГО

керiвництва досудовим розслiдуванням мiсцевими (окружними)
прокуратурами, вирiшення вiдповiдно до закону iнших ПиТань пiд час

кримiнального провадження, нагляду за додержанням законiв при проВеДеннi
слiдчих, негласних слiдчих (розшукових) лiй, участi у судовому провадженнi та
пiдтриманнi публiчного обвинувачення у кримiнаJIьних провадженнях;

- беруть участь у судовому розглядi скарг на рiшення, дiТ чи бездiялънiсть
прокурорiв;

- вивtIають матерiали кримiнальних проваджень, за результатами готують
висновки для доповiдi керiвництву, у тому числi щодо можливостi продовЖення
процесуальних cTpoKiB, обгрунтованостi скарг учасникiв процесу на
недодержання розумних cTpoKiB слiдчими, прокурорами пiд час досудовоГо

розслiдування, скарг слiдчих на дii, рiшення чи бездiяльнiсть прокурорiв;

- контролlоють за дорученням керiвничтва стан досудового розслiдування
кримiнальних правопорушень i пiдтримання публiчного обвинУваЧеннЯ,
готують вiдповiднi списки кримiнальних проваджень за визначеними
критерiями (контрольних, ак,гуапьних, закритих кримiнальних проВаДЖеНЬ,
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cTpoKiB Тх розслiдування, графiкiв заслуховування, виправданих осiб, тримання
осiб пiд вартою тощо);

- перевiряють законнiсть закриття кримiнаJIьних проваджень, зупинення
досудового розслiдування та iнших процесуальних рiшень, додержання
конституцiйних прав громадян пiд час досудового розслiдування,
обцрунтованiсть клопотань про продовження строку досудового розслiдування,
вживають заходiв для усунення порушень закону;

- готують вiдповiдно до вимог cTaTTi Зб Кримiнального процесуаJIьного
кодексу Украiни проскти постанов у визначених циN{ Кодексом випадках, у тому
числi про доручення здiйснення досудового розслiдування кримiнального
правопорушення iншому органу досудового розслiдування;

- вивчають результати судового розгляду кримiнальних проваджень,
перевiряють законнiсть та обгрунтованiсть судових рiшень, забезпечують
свосчасне реагування прокурорiв на неправосулнi суловi рiшення, iнiцiюють
передбаченi законодавством заходи реагування на порушення суддями закону,
опрацьовують iнформацiю, довiдки про стан пiдтримання гrублiчного
обвинувачення;

- у межах компетенцii контролюють своечаснiсть i повноту виконання
працiвниками мiсцевих (окружних) прокуратур управлiнських рiшень; вивчають
якiсть документiв, вживають заходiв до усунення недолiкiв при ix пiдготовцi,
надають фахову практичну та методичну допомогу працiвникам мiсцевих
(окрркних) прокуратур ;

- опрацьовують iнформацiю, rцо надходить iз мiсцевих (окруlкних)
змiцнення законностi та усунення недолiкiвпрокуратур про вжитi заходи шодо

в органiзацii нагляду;

- вивчають рiшення координацiйних, iнших спiльних нарад, документи,
що надiйшли до управлiння iз самостiйних структурних пiдроздiлiв
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури, а також iз мiсцевих (окрркних)
прокуратур, та за результатами iнiцiюють в>ttиття заходiв щодо пiдвищення
ефективностi роботи шляхом пiдготовки висновкiв, прогIозицiй i зауважень, якi
доповiдають начальникам вiддiлiв;

- вивчають оперативно-розшуковi справи, готують висновки для доповiдi
керiвництву щодо додержання закону пiд час здiйснення оперативно-
розшуковоi дiяльностi, можливостi продовження cTpoKiB ведення оперативно-
розшуковоi справи, погодження клопотань оперативних пiдроздiлiв про
здiйснення оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежують
конституцiйнi права особи;

- розглядають клопотання оперативних пiдроздiлiв про здiйснення
оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежують конститучiйнi права
особи; за погодженням з керiвництвом скасовують незаконнi рiшення в
оперативно-розшукових справах;



21

- готують проекти постанов про скасування незаконних рiшень в

оперативно-розшукових справах, письмовi вказiвки, документи реагування на

виявленi порушення;

- здiйснюють перевiрки скарг на дii чи бездiяльнiсть слiдчих, прокурорiв,

TxHi рiшення, прийнятi пiд час досудового розслiдування, розгляду звернень

громадян про порушення ixHix конституцiйних прав i свобод;

- за дорученням керiвництва здiйснюють виiзди на мiсця для перевiрки

скарг на дii органiв досудового розслiдування територiальних органiв полiцii, дii
чи бездiяльнiсть прокурор&, Що прийнятi або вчиненi при здiйсненнi досудового

розслiдування, звернень громадян про порушення Iх конституuiйних прав i

свобод пiд час здiйснення оперативно-розшуковоi дiяльностi, вивчення
матерiалiв кримiнальних проваджень та оперативно-розшукових справ;

- готуIоть матерiали до заслуховування на оперативних нарадах стану

нагляду за додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковот

дiяльностi та досудового розслiдування, а також про хiд розслiдуВаннЯ
конкретних кримiнапьних проваджень;

- за дорученням керiвництва беруть участь у перевiрках, наданнi

практичнот допомоги керiвникам мiсцевих (окрркних) прокуратур,
контролюють iх реалiзацiю та усунення виявJIених недолiкiв;

- у разi виявлення безпосередньо або з iншого джерела фактiВ, ЩО МаЮТЬ

ознаки кримiнального правопорушення, складають рапорт i доповiдають
керiвництву ТернопiльськоТ обласноi прокуратури, начальнИкУ УПРаВЛiННЯ,
вiддiлу;

- за вказiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноТ прокураТУРИ

здiйснюють процесуальне керiвництво досудовим розслiдУванНЯМ У
кримiнальних провад}кеннях, пiдтримують публiчне обвинувачення;

- здiйснюють монiторинг вiдомостей еРДР та единого держаВноГО

ресстру судових рiшень.

5.7.2. Прокурори вiддiлу процесуального керiвничтва при
провадженнi досудового розслiлування територiальними органамlr полiцiТ
та пiдтримання публiчllого обвинувачення, а також прокурори вiддiлу
нагляду за додержанням законiв органами, якi ведуть боротьбу з

органiзованою злочиннiстю (у межах компетенцii вiддiлiв):

- здiйснюють процесуальне керiвничтво досудовим розслiдуванняМ,
нагляд за додерхtанням законiв при проведеннi слiдчих, негласних слiдчих
(розшукових) лiй у кримiнальних провадженнях та пiдтримують у них пУблiчне
обвинувачення, вирiшують вiдповiдно до закону iншi питання пiд час
кримiнального провадження ;

- вивчають кримiнальнi провадження та дають у них вказiвки, ГоТУЮТЬ

висновки;
- у встановленому порядку проводять слiдчi (розшуковi) дii у

кримiнальних провад}кеннях, беруть участь у iх здiйсненнi з власноi iнiцiаТИВИ
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або доручають ix проведення, надають iншу практичну та методичну допомогу
слiдчим у розслiдуваннi кримiнальних правопорушень;

- у встановленому порядку приймають рiшення про здiйснення негласних
слiдчих (розшукових) лiй, перевiряють законнiсть ix проведення;

- забезпечують контроль за станом розслiдування та здiйснення
процесуального керiвництва у кримiнальних провадженнях, пiдтримання у них
обвинувачення, оскарження необгрунтованих судових рiшень;

- перевiряють законнiсть закриття кримiнальних проваджень, зупинення
досудового розслiдування та iнших процесуальних рiшень, додержання
конституцiйних прав громадян пiд час досудового розслiдування,
обгрунтованiсть клопотань про продовження строку досудового розслiдування,
вживають заходiв для усунення порушень закону;

- скасовують незаконнi постанови про закриття кримiнальних проваджень
i зупинення досудового розслiдування;

- у разi закриття ними кримiнальних проваджень вирiшують питання про

речовi докази;
- готують проекти вмотивованих постанов про доручення здiйснення

кримiнального провадження iншому органу досудового розслiдування
вiдповiдно до вимог cTaTTi Зб Кримiнального процесуального кодексу Украiни;

- у разi виявлення безпосередньо або з iншого джерела фактiв, що мають
ознаки кримiнального правопорушення, розпочинають досудове розслiдування;

- беруть участь у розглядi слiдчими суддями клопотань, готують
апеляцiЙнi скарги на ухвали слiдчих суллiв у кримiн€IJIьних провадженнях на
стадiТ досудового розслiдування, беруть участь у iх розглядi в судах;

- пред'являють цивiльнi позови у кримiнальних провадженнях у
встановлених законом випадках;

- забезпечують iнформування гriдозрюваного та потерпiлого про ikHc
право на примирення, пiдозрюваного - про право на угоду про визнання
винуватостi, роз'яснюють порядок реалiзацii цих прав;

- беруть участь у судовому розглядi скарг на рiшення, дii чи бездiяльнiсть
прокурорiв та слiдчих;

- iнформують органи досудового розслiдування про прийнятi прокурором
та судом рiшення у кримiнальних провадженнях;

- забезпечують достовiрнiсть, повноту та своечаснiсть внесення даних до
еРДР щодо кримiнальних правопорушень, осiб, якi iх вчинили, та прийнятих
Процесуальних рiшень у кримiнаJIьних провадженнях, у тому числi особисто
перевiряють та контролюють вiдомостi, BHeceHi слiдчими, що здiйснюють
досудове розслiдування ;

- вивчають оперативно-розшуковi справи, готують висновки для доповiдi
керiвництву щодо додержання закону пiд час здiйснення оперативно-
РОЗШУкоВоi дiяльностi, можливостi продовження cTpoKiB ведення оперативно-
РозшУковоТ справи, погодження клопотань оперативних пiдрозлiлiв про
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здiЙснення оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежують
конституцiйнi права особи (вiddiл наzляdу за dodepacaHHrtJvl законiв орzана,мu, якi
веdуmь бороmьбу з орzанiзованою злочuннiсmю);

- розглядають клопотання оперативних пiдроздiлiв про здiйснення
оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежуtоть конститучiйнi права
особи; за погодженням з керiвництвом скасовують незаконнi рiшення в
оперативно-розшукових справах (вiddiл наzляdу за dоdержанняJчl законiв
орzанацlu, якi веdуmь бороmьбу з орzанiзованою злочuннiсmю);

- готують проекти постанов про скасування незаконних рiшень в
оперативно-розшукових справах, письмовi вказiвки, документи реагування на
виявленi порушення (вiddi"п наzляdу за dоdержаннял| законiв ор2анамu, якi
веdуmь бороmьбу з ореанiзованою злочuннiсmю).

5.8. Старшi iнспектори вiддiлу приймання, опрацювання та аналiзу
оперативноТ iнформацiТ:

- вiдповiдно до графiкiв здiйснюють цiлодобове чергування у примirценнi
Тернопiльськоi обласноi гlрокуратури ;

- пiд час чергувань пiдтримують телефонний зв'язок з прокурорами, якi
черГУють у мiсцевих (окружних) прокуратурах, вiдповiдальними черговими
чергових частин правоохоронних органiв, територiальних органiв MiHicTepcTB i
вiдомств;

- ПРИ ОТРиМаНнi iнформацiТ гrро кримiнальнi правопорушення та подiТ
ВНОСяТЬ iх змiст до щодобових зведень, а про Ti, що вимагають термiнового
ПРИЙНЯТтя рiшень або набули чи можуть набути негативного суспiльного
РеЗОНаНСУ, НегаЙно повiдомляють керiвництво ТернопiльськоТ обласноi
ПРОКУРаТУРИ згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноI
прокуратури та нач€Lпьника управлiння ;

- За вКазiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури та
УПРаВлiння невiдкладно повiдомляють про цi подii Офiс Генерального
ПРОКУРОра у встановленому порядку, та передають прийнятi керiвництвом
РiШення i доручення щодо подальших дiй вiдповiдним працiвникам обласноi
гIрокуратури та керiвникам мiсцевих (окружних) прокуратур;

- З УРаХУВанням конкретних обставин самостiйно приймають рiшення про
невiдкладне iнформування вiдповiдних керiвникiв мiсцевих (окруя<них)
прокуратур, пiдроздiлiв Тернопiльськот обласноi прокуратури ш]одо
НеОбхiдностi оперативноi органiзацii досулового розслiдування кримiнального
ПРаВОПорУшення чи перевiрки обставин певноi подii, витребовують з цiею
метою додатковi вiдомостi з правоохоронних органiв;

- ПРиЙмаЮть електронною поштою та факсимiльним зв'язком з мiсцевих
(окружних) прокуратур спецiальнi повiдомлення;

- ЩОДеННО ДО 7 ГоДини систематизують отриману iнформацiю, складають
ДРУКОВаНИЙ ЗВiт, якиЙ зi спецiальними повiдомленнями та письмовими
ЗВеДеННЯМИ ПРО кримiнальнi правопорушення, що надходять iз правоохоронних
ОРГаНiв Та територiаrrьних органiв MiHicTepcTB та вiдомств, тиражують i доводять
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до вiдома заступникiв керiвника ТернопiльськоТ обласноi шрокураТУРИ,

начальника управлiння та керiвникiв iнших самостiйних структурних
пiдроздiлiв, визначених керiвником обласноТ прокуратури;

- систематично в ходi чергування здiйснюють монiторинг новин в мереЖi

IHTepHeT, i у разi виявлення невiдомоТ ранiше iнформачii про злочини та
надзвичайнi подii, негайно вживають заходи до iT перевiрки та при
пiдтвердженнi iнформачii оперативно доводять iT до вiдопла першоГо
заступника, заступника керiвника Тернопiльськоi обласноi гtрокуратУри згiднО З

розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноТ прокуратури Та начаJIьника

управлiння;
- у визначеному порядку iнформують Офiс Генерального прокурора про

кримiнальнi правопорушення та подiТ, якi набули суспiльного реЗонаНСУ,
готують вiдповiднi спецiальнi повiдомлення;

- про факти неналежного виконання прачiвниками мiсцевих (окружних)
прокуратур вимог наказiв i вказiвок Офiсу Генерального прокУрора Та

Тернопiльськоi обласноi прокуратури з питанъ, якi належатъ до компетенЦii
вiддiлу, складають довiдки та передають Тх начальнику вiддiлу;

_ за окремою вказiвкою начальника вiддiлу беруть участь в оперативниХ
нарадах у керiвництва обласноi прокуратури та управлiння;

- виконують iншi обов'язки, спрямованi на оперативне iнформування
керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури про кримiнальнi
правопорушення та подiТ, якi набули або можуть набути негативного
суспiльного резонансу.

- отримуIоть сигнали оповiщення, здiйснюють перевiрку справностi та
готовностi до роботи каналiв та засобiв зв'язку та системи оповiщення;

- Зберiгають цiлком TacMHi пакети JЮl, J\'92, JфЗ

оборонно-мобiлiзацiйноТ роботи.

б. Вiдповiдальнiсть

з питань

б.1.
виконання покладених на управлiння завдань та службових доручень
керiвництва Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськоi обласноТ
прокуратури.

6.2. Начальники вiддiлiв та Тх заступники вiдповiдають за належне
виконання пiдлеглими працiвниками службових обов'язкiв, своечасне та якiсне
виконання завдань та службових доручень керiвництва ТернопiльськоТ обласноТ
прокуратури та начальника управлiння.

б.3. Прокурори вiддiлiв, старшi iнспектори вiддiлу вiдповiдають за
ныIежне виконання функчiональних обов'язкiв, своечасне та якiсне виконання
службових доручень керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури,

управлiння та вiддiлiв.

1повiдальнiсть працiвникiв управлiння
Начальник управлiння вiдповiдае за належну органiзацiю роботи з
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б.4. Працiвники управлiння несуть вiдповiдальнiсть за порушення
Присяги прокурора, Кодексу професiйноi етики та поведiнки прокурорiв,
службовоi та труловоi дисциплiни, а Taкoltt в iнших випадках згiдно iз Законами
УкраТни <Про прокуратуру)), <Про запобiгання корупцii> та законодавством про
працю.

Управлiння tIагляду за додержанням
закоtliв Нацiональною полiцiею
УкраТни та органами, якi ведуть
боротьбу з органiзованою та
транснацiональною злочиннiстю
Тернопiл ьськоТ обласltоТ п рокуратури


