ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керiвника Тернопiльськоi
обласноi прокуратури
L!
<, lДо грудня 2020 року Ns
^

положвння

про вiддiл нагляду за додержанням законiв органами СБУ та
Щержавноi при кордон ноi служби ТернопiльськоТ обла сноi п рокуратури

Загальнi положення
1.1. Вiддiл нагляду за додержанням законiв органами СБУ та,.ЩержавноI
прикордонноi служби (далi - вiддiл) е самостiйним структурним пiдроздiлом
Тернопiльськоi обласноi прокуратури, пiдпорядкованим першому заступнику
чи заступнику керiвника обласноi прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв
1.

мiж керiвництвом Тернопiльськоi обласноi прокуратури.

1.2. У своiй дiяльностi вiддiл керуеться Конституцiею

i

Украiни,

кодексами УкраТни, Законом
Украiни <Про прокуратуруD, iншими актами законодавства, наказами
Генерального прокурора та керiвника обласноТ прокуратури, Регламентом
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури, а також цим Положенням.
Кримiнальним

КримiнаJIьним процесу€tльним

1.3.

Свою роботу вiддiл органiзовус у взаемодii з iншими самостiйними
структурними пiдроздiлами обласноi прокуратури, мiсцевими (окружними)
прокуратурами, вiдповiдними пiдроздiлами правоохоронних та iнших
державних органiв.
2. Структура та органiзацiйнi засади дiяльностi вiддiлу
2.1. Вiддiл очол}ос нач€Lльник. До штату вiддiлу входять прокурори.

Обов'язки начаJIьника вiддiлу в разi його вiдсутностi виконуе один iз

прокурорiв вiддiлу згiдно з наказом керiвника обласноi прокуратури.

2.3.

Робота прокурорiв вiддiлу з€Lлежно вiд покладених на них функцiй
органiзовуеться за функцiонаJIьним (предметним) принципом вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв, який здiйснюсться начЕuIьником вiддiлу та
затверджуеться першим заступником чи заступником керiвника обласноi
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом ТернопiльськоI
обласноi прокуратури.
3. OcHoBHi завдання вiддiлу

3.1. Органiзацiя i процесуаJIьне керiвництво досудовим розслiдуванням,
участь у судовому провадженнi та пiдтримання публiчного обвинувачення,
вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального
гIровадження, розслiдування у якому здiйснюеться слiдчими Управлiння
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Служби безпеки Украirrи в Тернопiльськiй областi, та в iнших кримiнальних
провадженнях за дорученням керiвництва.
3.2. Виконання вимог закону пiд час приймання, реестрацii, розгляду та
вирiшення заяв i повiдомлень про вчинення кримiнального правопорушення,
своечасне внесення вiдомостей до Сдиного ре€стру лосудових розслiдувань
(далi - еРДР).

3.3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслiдування
кримiнальних правопорушень, пiдтримання публiчного обвинувачення в судi,
оскарження незаконних судових рiшень на стадii досудового розслiдування та
судового розгляду кримiнальних проваджень.
3.4. Виконання вимог закону про невiдворотнiсть покарання за вчинене
кримiнальне правопорушення.

3.5. Запобiгання незаконному притягненню особи до кримiнальноi
вiдповiда;rьностi та необrрунтованому застосуванню щодо неi заходiв
процесуапьного примусу.
3.6. Забезпечення вiдшкодування збиткiв, завданих кримiнальними
правопорушеннями.

3.7. Нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативнорозшуковоi дiяльностi пiдроздiлами Управлiння Служби безпеки Украiни в
Тернопiльськiй областi (KpiM оперативно-розшукових справ, нагляд за
додержанням законiв у яких наказами керiвника обласноI прокуратури
доручено iншим структурним пiдроздiлам обласноТ прокуратури).

3.10. Вжиття заходiв щодо забезпечення координацii

дiяльностi
Управлiння Служби безпеки Украiни в Тернопiльсъкiй областi у сферi протидii
злочинностi.

3.11. Вiддiл у межах повноважень також забезпечуе:
- участь у плануваннi роботи Тернопiльськоi обласноi прокуратури,
свосчасне, повне i якiсне виконання запланованих заходiв;
- пiдготовку матерiалiв на розгляд нарад, органiзацiю та контроль за
виконанням прийнятих рiшень, а також виконання завдань i доручень
керiвництва Офiсу Генерального прокурора та обласноi прокуратури;
- пiдготовку проектiв листiв, органiзацiйно-розпорядчих документiв
Тернопiльськоi обласноi прокуратури ;

-

проведення аналiтичноi та методичноi роботи;
особистий прийом, розгляд i вирiшення звернень громадян, запитiв та
звернень народних депутатiв Украiни, депутатiв мiсцевих рад, представникiв

державних, громадських органiзацiй, iнших осiб, а також скарг уrасникiв
кримiнального провадження на рiшення, дii чи бездiяльнiсть слiдчих i
прокурорiв, заяв i повiдомлень про вчиненi кримiнальнi правопорушення;

-

виконання вимог Закону Украiни <Про доступ

iнформацii>;

до

публiчноТ

-|

J

-

ведення первинного облiку роботи, складання статистичноi звiтностi,
свосчасне, повне та достовiрне внесення вiдомостей про результати РОботи ДО
Сдиного ресстру досудових розслiдувань, iнформацiйно-аналiтичноi сисТеМИ
<Облiк та статистика органiв прокуратури> (далi - IAC (ОСОП), iнформацiйнОi
системи <Система електронного документообiry органiв прокуратури УкраТни>>
(далi - IC кСЕД>);
здiйснення контролю за станом облiково-статистичноI дисциплiни
вiдповiдно до компетенцii;
пiдготовку матерiалiв для публiкацiй у засобах масовоi iнформацii та
розмiшlення на офiцiйному веб-сайтi обласноi прокуратури;
- ведення дiловодства, додержання режиму ceкpeтHocTi.

-

-

дiяльностi вiддiлу
Здiйснюючи нагляд за додержанням законiв

4. OcHoBHi напрями

4.|.

провадженнi вiддiл забезпечуе:

-

у

кримiнальному

нагляд за додержанням законiв пiд час проведення досУДоВоГо

керiвництва, вирiшення вiдповiднО ДО
закону iнших питань пiд час кримiнального провадження у кримiнальних
провадженнях, розслiдуваних слiдчим вiддiлом Управлiння Служби безпеки
Украiни у Тернопiльськiй областi;
нагляд за негласними та iншими слiдчими i розшуковиМи дiями У
кримiнальних провадженнях, розслiдуваних слiдчим вiддiлом Управлiння
Служби безпеки Украiни у Тернопiльськiй областi (KpiM проваджень про
злочинними
правопорушення, вчиненi органiзованими групами
органiзацiями);
пiдтримання публiчного
судовому провадженнi
r{асть
обвинувачення у провадженнях слiдчих слiдчого вiддiлу Управлiння Служби
Тернопiльськiй областi (KpiM проваджень про
безпеки Украiни
злочинними
lrравопорушення, вчиненi органiзованими групами
органiзацiями);
нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативнорозшуковоi дiяльностi оперативними пiдроздiлами Управлiння Служби безпеки
Украiни у Тернопiльськiй областi (KpiM пiдроздiлiв вiйськовоi контррозвiдки та
внутрiшньоi безпеки).

розслiдування

у формi

процесу€lJIьного

-

i

_

та

у

у

i

-

5. Повноваження

працiвникiв вiддiлу

5.1. Начальцик вiддiлу:

-

здiйснюе загшIьне керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовуе,
спрямовус i контролюе роботу пiдпорядкованих працiвникiв з урахуванням
планiв роботи обласноi прокуратури, рiшень нарад, iнших органiзацiйно-

розпорядчих документiв ;
- забезпечуе взаемодiю з iншими структурними пiдроздiлами обласноi
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прокуратури та спiвпрацю з вiдповiдними пiдроздiлами iнших вiдомств;

-

визначае ocHoBHi напрями дiяльностi, характер роботи вiддiлу

вiдповiдно до завдань та функцiй, визначених цим Положенням;
- здiйснюе розподiл обов'язкiв мiж працiвниками вiддiлу та подае його
для затвердження першому заступнику чи заступнику керiвника обласноi
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури;
проводить оперативнi наради з питань дiяльностi вiддiлу, вносить
пропозицii та забезпечуе пiдготовку матерiалiв для розгляду на нарадах у
керiвництва обласноТ прокуратури, контролю€ свосчасне та якiсне виконання ix

-

рiшень;

-

органiзовуе та контролюе виконання пiдпорядкованими працiвниками
наказiв, завдань та доручень керiвництва Офiсу Генералъного прокурора,
обласноi прокуратури, рiшень нарад;
вносить пропозицii до плану роботи обласноi прокуратури, забезпечуе
контроль за своечасним i якiсним виконанням планових заходiв;
органiзовуе розгляд документiв iз питань надання правовоi допомоги
у кримiнагIьних провадженнrIх у межах мiжнародного спiвробiтництва;
- здiйснюе особистий прийом, органiзовуе розгляд i вирiшення
звернень громадян, запитiв та звернень народних депутатiв УкраiЪи, депутатiв
мiсцевих рад, представникiв державних, громадських органiзацiй, iнших осiб, а
також скарг уrасникiв кримiнального провадження на рiшення, дii чи

-

-

бездiяльнiсть слiдчих
правопорушення;

-

i

прокурорiв, заяв

i

повiдомлень про кримiна_гrьнi

органiзовуе проведення перевiрок повiдомлень у засобах масовоi
iнформацii про порушення законностi;
органiзовуе роботу з оприлюднення публiчноi iнформацii, розгляд
запитiв на iнформацiю з питань, що нЕLпежать до компетенцii вiддiлу;
- розглядас документи, що надходять до вiддiлу, а також пiдписуе та
вiзус у межах компетенцii службову документацiю;
- з метою виконання покладених на вiддiл завдань у порядку,
визначеному Регламентом обласноi прокуратури, забезпечуе надходження
матерiалiв кримiнщIьних проваджень з iнших правоохоронних органiв;
- органiзовуе пiдготовку просктiв документiв, якi подаються на пiдпис
керiвництву обласноi прокуратури ;
- органiзовуе ведення первинного облiку роботи, складае та пiдписуе
статистичну звiтнiсть про роботу вiддiлу, несе персонапьну вiдповiдальнiсть за
достовiрнiсть вiдображеноi у нiй iнформацii;
- органiзовуе свосчасне, повне i об'ективне внесення вiдомостей про
результати роботи до IAC (ОСОП) та еРДР, перевiряе достовiрнiсть
вiдповiдних даних;
- органiзовус пiдготовку i проведення аналiтичноi та методичноi
роботи, а також заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв вiддiлу;
- здiйснюе контроль за дотриманням пiдпорядкованими працiвниками
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службовоТ (труловоi)

та

виконавськоI дисциплiни, вживае заходiв щодо

створення ншIежних умов працi;

-

у

встановленому порядку пропозицii про призначення,
перемiщення, звiльнення з посад працiвникiв, заохочення чи накладення на них
дисциплiнарних стягнень, надання вiдпусток;
- за дор}п{енням керiвництва обласноi прокуратури представля€ в
органах державноi влади, громадських, наукових, мiжнародних та iнших
органiзацiях обласну прокуратуру з питань дiяльностi вiддiлу;
- органiзовуе та контролюе стан ведення дiловодства i режиму
ceкpeTнocTi у вiддiлi;
- забезпечуе пiдготовку матерiалiв для публiкацii у засобах масовоi
iнформацii та на офiцiйному вебсайтi обласноi прокуратури з питань, що
нЕLпежать до компетенцii вiддiлу;
- органiзовуе процесуаIIьне керiвництво досудовим розслiдуванням,
вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального
провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих,
негласних слiдчих (розшукових) дiй у кримiнагIьних провадженнях;
- надас в установленому порядку пропозицii щодо призначення
прокурорiв, якi здiйснюватимуть повноваження у конкретних кримiнальних

вносить

провадженнях;

-

готуе вказiвки та доручення з питань органiзацiТ процесу€tльного
керiвництва досудовим розслiдуванням i пiдтримання публiчного

обвинувачення у кримiн€Lпьних провадженнях;
- контролюс якiсть процесуального керiвництва на стадii досудового
розслiдування та участi у судовому провадженнi;
- контролюе додержання cTpoKiB перебування кримiнальних
проваджень на вивченнi у вiддiлi;
- органiзовуе 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 провадженнi;

-

контролюе вирiшення прокурорами питань про речовi докази у

закритих ними кримiнальних провадженнях;

-

вивчае, вiзус проекти постанов про скасування незаконних
процесуЕLльних рiшень, висновкiв за результатами вивчення кримiна;rьних
проваджень, що надiйшли у зв'язку з клопотаннями про продовження

cTpoKiB, i доповiдае про них керiвництву обласноI прокуратури;
органiзовус та здiйснюе нагляд за додержанням законiв пiд час

процесу€tльних

-

lrроведення оперативно-розшуковоi дiяльностi пiдроздiлами Управлiння
Служби безпеки Украiни в Тернопiльськiй областi;

- за вказiвкою

процесу€Lльне

керiвництва обласноi прокуратури здiйснюе
керiвництво досудовим розслiдуванням у конкретних

кримiнальних провадженнях, пiдтримання публiчного обвинувачення та
контроль за рухом таких кримiнальних проваджень до вступу вироку в законну

силу;

виконус iншi завдання та службовi доруlення керiвництва обласноi

прокуратури.
5.2.

Прокурори вiддiлу:

безпосередньо виконують завдання та дорr{ення керiвництва Офiсу
вlддlлу;
оOласно1 прокуратури, начаIIьника вiддiлу;
ЕIого прокурора, обласноi
Генерального
розглядають звернення, повiдомлення у засобах масовоi iнформацii,

запити та звернення народних депутатiв Украiни, депутатiв мiсцевих раД,
iнформацiйнi запити, готують проекти вiдповiдей на них;
- вносять пропозицii щодо удоскон€шення роботи, готують проекти
службових листiв, наказiв та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв, що
наlтежать до ik компетенцiТ;
- ведуть облiк проведеноi роботи, вносять вiдомостi до IAC ((ОСОП)),
еРЛ, забезпечують повноту i достовiрнiсть вiдповiдних даних, опрацьовують
документи в IC <СЕД>;
- беруть у{асть у пiдготовцi матерiалiв для розгляду на координацiйних
i оперативних нарадах у керiвництва обласноТ прокуратури та вiддiлу;
- беруть участь у проведеннi аналiтичноi та методичноi роботи,
пiдвищують свiй професiйний piBeHb;
- забезпечують нагляд за виконанням вимог закону при прийманнi,
реестрацii, розглядi та вирiшеннi в Управлiннi СБУ в Тернопiльсъкiй областi
заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, своечасне внесення щодо
них вiдомостей до единого реестру досудових розслiдувань;
- здiйснюють процесу€tльне керiвництво досудовим розслiдуванням у
кримiнальних провадженнях та пiдтримують у них обвинувачення;
_ органiзовують досудове розслiдування та забезпечують процесуагIьне
керiвництво ним, вирiшують вiдповiдно до закону iншi питання пiд час
кримiнального провадження, здiйснюють нагляд за додержанням законiв при
проведеннi слiдчих, негласних слiдчих (розшукових) дiй у кримiнальних
провадженнях;
вивчають кримiнальнi провадження та дають у них вказiвки, готують
висновки;

-

- у

встановленому порядку проводять слiдчi (розшуковi) дii у
кримiнальних провадженнях, беруть участь у ix здiйсненнi з власноI iнiцiативи
або доручають ik проведення, надають iншу практичну та методичну допомогу
слiдчим у розслiдуваннi кримiнальних правопорушень;

- у встановленому порядку приймають рiшення про здiйснення
негласних слiдчих (розшукових) дiй, перевiряють законнiсть ix проведення;
- перевiряють законнiсть закриття кримiнальних проваджень,
зупинення досудового розслiдуваннrl та iнших процесу€Lльних рiшень,
додержання конститучiйних прав громадян пiд час досудового розслiдування,
обrрунтованiсть клопотань про продовження строку досудового розслiдування,
вживаютъ заходiв для усунення порушень закону;
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- у разi

закритгя ними кримiнальних провадженъ вирiшують питання

про речовi докази;

-

скасовують незаконнi постанови

про закриття

кримiнаrrьних

проваджень i зупинення досудового розслiдування;

-

готують проекти мотивованих постанов про дорrIення здiйснення
кримiнального провадження iншому органу досудового розслiдування

вiдповiдно до вимог cTaTTi 3б Кримiн€tльного процесуального кодексу Украiни;
у разi виявлення безпосередньо або з iншого джерела фактiв, що
мають ознаки кримiнального правопорушення, доповiдають керiвництву
обласноi прокуратури, розпочинають досудове розслiдування;
беруть участь
розглядi слiдчими суддями клопотань слiдчих
слiдчого вiддiлу Управлiння Служби безпеки Украiни у Тернопiльськiй областi,
кримiнальних
готують апеляцiйнi скарги на ухваJIи слiдчих суллiв
провадженнях на стадii досудового розслiдування, беруть участь у ik розглядi в

-

-

у

у

судах;

-

пред'являють цивiльнi позови

у

кримiнальних провадженнях у

встановлених законом випадках;
- забезпечують iнформування пiдозрюванOго та потерпiлого про iхне
право на примирення, пiдозрюваного - про право на угоду про визнання
винуватостi, роз'яснюють механiзм реалiзацii цих прав;
- беруть участь у судовому розглядi скарг на рiшення, дii чи
бездiяльнiсть прокурорiв та слiдчих;
перевiряють обцрунтованiсть направлення кримiнальних провадженъ
для передання компетентному органу iншоi держави в порядку, передбаченому
статтею 599 Кримiнального процесуЕtльного кодексу УкраIни, складаютъ
вiдповiднi довiдки (висновки);
- вивчають оперативно-розшуковi справи i за результатами вивченнrI
готують висновки для доповiдi керiвництву, у тому числi щодо можливостi
продовження cTpoKiB ведення оперативно-розшукових справ, погодження
кJIопотань оперативних пiдроздiлiв про здiйснення оперативно-розшукових
заходiв, якi тимчасово обмежують конститучiйнi права особи;

-

-

готують проекти постанов про скасування незаконних рiшень

в

оперативно-розшукових справах, письмовi вказiвки, документи реаryвання на
виявленi порушення;
виконують iншi службовi завдання та доручення керiвництва обласноi
прокуратури та вiддiлу.

-

6.

Вiдповiдальнiсть працiвникiв вiддiлу

б.1. Начальник вiддiлу вiдповiдае за наJIежну органiзацiю роботи з
виконання покладених на вiддiл завдань та службових доручень керiвництва
обласноi прокуратури.
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6.2. Прокурори вiддiлу вiдповiдають за наJIежне виконання службових
обов'язкiв, своечасне та якiсне виконання завдань та службових доручень
керiвництва обласноi прокуратури та начагIьника вiддiлу.
б.3. ПраЦiвникИ вiддiлУ несуть вiдповiдальнiсть за порушення Присяги
прокуроРа, Кодексу професiйноi етики та поведiнки прокурорiв, службових
обов'язкiв, службовоi (трудовоi) та виконавськоi дисциплiни, а також в iнших
випадках згiдно iз Законами Украiни <про прокуратуру), <про запобiгання
корупцiТ>, законодавством про працю.

Вiддiл нагляду за додержанням законiв
органами СБУ та Щержавноi прикордонноТ
служби Тернопiльськоi обласноi прокуратури

