
 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
 

Н А К А З 
№ 170 

  

  6 листопада 2020 року                                                              м. Тернопіль  

Про порядок взаємодії між структурними 

підрозділами обласної прокуратури та  

місцевими (окружними) прокуратурами у 

галузі міжнародного співробітництва  

 

З метою забезпечення належної організації роботи органів Тернопільської 

обласної прокуратури у галузі міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження та підвищення її ефективності, відповідно до наказу 

Генеральної прокуратури України від 18 вересня 2015 року № 223 «Про 

організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного 

співробітництва», Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів 

прокуратури у кримінальному провадженні, затвердженого наказом Генеральної 

прокуратури України від 28 березня 2019 року № 51, керуючись                          

статтею 11 Закону України «Про прокуратуру», 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Першому заступнику та заступнику керівника обласної прокуратури, 

керівникам структурних підрозділів обласної прокуратури та місцевих 

(окружних) прокуратур забезпечити у своїй діяльності додержання 

законодавства у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження та належну взаємодію з цих питань.  

2. На відділ міжнародно-правового співробітництва обласної 

прокуратури покласти: 

2.1. Забезпечення реалізації функцій органів прокуратури, виконання яких 

вимагає застосування норм міжнародних договорів України у галузі 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або взаємодії 

з компетентними установами іноземних держав.  

2.2. Здійснення контролю за виконанням місцевими (окружними) 

прокуратурами вимог міжнародних договорів та законів України, якими 

врегульовано питання міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження, а також надання необхідної методичної та практичної допомоги. 
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2.3. Організацію розгляду та безпосередній розгляд у межах компетенції 

запитів про міжнародну правову допомогу і перейняття кримінального 

провадження, що надходять від органів прокуратури та досудового 

розслідування області, а також іноземних компетентних органів, як у порядку 

безпосередніх зносин, так і через Офіс Генерального прокурора, відповідно до 

вимог міжнародних договорів та чинного законодавства України. Забезпечення 

дотримання встановлених процедур, строків, повноти, а також належної якості 

підготовки та виконання запитів про міжнародну правову допомогу в 

кримінальному провадженні, зокрема:  

- виконання запиту іноземної держави про проведення процесуальних дій 

з дотриманням місячного строку з дати надходження звернення до 

безпосереднього виконавця, а при наявності підстав – направлення до 

центрального органу України обґрунтованого клопотання про необхідність 

продовження строку виконання запиту або його продовження безпосередньо, у 

передбачених законодавством випадках; 

- перевірки матеріалів, складених за результатами виконання іноземного 

запиту, щодо повноти, всебічності, законності виконання запитуваних 

процесуальних дій та належності їх оформлення;  

- участі у судовому засіданні прокурора, який здійснює безпосередній 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування 

відповідним органом, при оскарженні до суду відповідно до вимог статті 572 

КПК України рішень, дій або бездіяльності органів досудового розслідування у 

зв’язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу. 

2.4. Організацію підготовки та перевірку запитів про видачу (екстрадицію) 

правопорушників, що надходять від органів прокуратури і досудового 

розслідування області, на відповідність їх оформлення вимогам міжнародних 

договорів та чинного законодавства України, проведення екстрадиційної 

перевірки, забезпечення надходження відповідних матеріалів у визначений 

законом строк до Офісу Генерального прокурора, а також направлення 

аналогічних запитів судів області до Міністерства юстиції України, зокрема:  

-  інформування центрального органу України у визначені терміни про усі 

факти встановлення чи затримання на території України особи, яка вчинила 

злочини за межами України, та про результати перевірки наявності законних 

підстав її затримання, а також, Міністерства закордонних справ України – про 

кожен випадок затримання або взяття під варту громадянина іноземної держави, 

який розшукується з метою екстрадиції;  

- забезпечення співробітникам дипломатичного представництва або 

консульської установи держави громадянства такої особи побачення із 

затриманим (заарештованим) у разі надходження відповідного звернення;  

-  участь у судовому розгляді скарг у разі оскарження до слідчого судді 

рішень Офісу Генерального прокурора або Міністерства юстиції України про 

видачу (екстрадицію) особи, надання слідчому судді матеріалів, які 

підтверджують законність і обґрунтованість прийнятого рішення;  



3 

 

-  інформування у визначений строк центрального органу України про 

намір вимагати видачу у випадку отримання повідомлення іноземного 

правоохоронного органу або іншої іноземної установи чи територіального 

органу Національної поліції, у тому числі робочого апарату Укрбюро Інтерполу 

Національної поліції України, про встановлення або затримання іноземними 

компетентними органами особи, яка розшукується правоохоронними органами 

області;  

- інформування центрального органу України у разі відмови від підготовки 

запиту про видачу (екстрадицію) особи або у разі прохання не виконувати 

направлений запит.  

2.5.  Забезпечення у кримінальних провадженнях, що надійшли у порядку 

перейняття від іноземних держав та досудове розслідування у яких здійснюється 

слідчими територіальних органів досудового розслідування, організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно 

до закону інших питань під час кримінального провадження, підтримання 

публічного обвинувачення. 

2.6. Контроль за станом досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень, що надійшли до органів прокуратури України з-за 

кордону в порядку перейняття, а також кримінальних проваджень, 

зареєстрованих за результатами розгляду повідомлень компетентних органів 

іноземних держав про вчинення кримінальних правопорушень громадянами 

України. 

2.7.  Підготовку та здійснення заходів міжнародного характеру. 

2.8. У межах компетенції забезпечення взаємодії із судовими, 

правоохоронними та іншими державними органами області з питань 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.  

2.9.  Надання структурним підрозділам обласної прокуратури та місцевим 

(окружними) прокуратурам необхідних матеріалів і консультативної допомоги 

для забезпечення виконання в межах компетенції повноважень у сфері 

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. 

3. На управління нагляду за додержанням законів Національною 

поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та 

транснаціональною злочинністю, відділ захисту інтересів дітей та протидії 

насильству, відділ процесуального керівництва у кримінальних 

провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро 

розслідувань, відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ та 

Державної прикордонної служби, відділ нагляду за додержанням законів 

органами фіскальної служби обласної прокуратури у межах компетенції 

покласти: 

3.1. За рапортом відділу міжнародно-правового співробітництва 

забезпечення контролю за станом досудового розслідування та судового 

розгляду кримінального провадження стосовно особи, виданої в Україну для 
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притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої 

особи.  

Перевірку законності й обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень 

у таких кримінальних провадженнях, складання за їх наслідками висновків та 

надання їх до відділу міжнародно-правового співробітництва обласної 

прокуратури. 

3.2. Забезпечення виконання прокурорами у кримінальному провадженні  

та органами досудового розслідування вимог статті 575 КПК України щодо 

видачі особи (екстрадиції). Негайне вивчення матеріалів кримінального 

провадження стосовно встановленої або затриманої за кордоном особи зі 

складенням висновку щодо наявності підстав для звернення із запитом про її 

видачу.  

3.3. Інформування протягом 24 годин відділ міжнародно-правового 

співробітництва обласної прокуратури про наявні факти затримання на території 

області іноземців, які перебувають у міжнародному розшуку.  

3.4. За зверненням відділу міжнародно-правового співробітництва 

обласної прокуратури організацію невідкладної перевірки матеріалів 

кримінального провадження та законності дій органів досудового розслідування 

і прокуратури у разі відмови від підготовки запиту про видачу (екстрадицію) 

особи в Україну або у разі прохання не виконувати направлений запит, за 

наслідками якої складати висновок та надавати його до вказаного відділу.  

3.5. Виконання прокурорами у кримінальному провадженні вимог 

міжнародних договорів та статті 576 КПК України щодо дотримання межі 

кримінальної відповідальності виданої в Україну особи у кримінальному 

провадженні на стадії досудового розслідування та під час судового 

провадження.   

3.6. Вивчення прокурорами у кримінальному провадженні матеріалів 

кримінальних проваджень та погодження міжнародних доручень щодо їх 

обґрунтованості та відповідності вимогам статей 552, 600 КПК України, 

підготовка відповідних висновків. 

3.7. Надання за зверненням відділу міжнародно-правового 

співробітництва, погодженим із заступником керівника обласної прокуратури 

згідно з розподілом обов’язків, у визначений строк висновків щодо: 

- законності процесуальних рішень у кримінальному провадженні та 

наявності підстав для звернення із запитом про видачу особи, встановленої або 

затриманої на території іноземної держави або відмови від такого звернення;  

- законності та обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень у 

кримінальних провадженнях стосовно осіб, виданих в Україну для притягнення 

до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданих осіб; 

- відповідності чинному законодавству дій або рішень українських органів 

досудового розслідування та/або прокурорами у кримінальному провадженні  
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під час виконання запиту іноземної компетентної установи, які оскаржуються чи 

перевіряються; 

- обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних 

договорів України запитів (клопотань) до компетентних органів іноземних 

держав у кримінальному провадженні (статті 552, 600 КПК України); 

-   обґрунтованості оголошення особи в міжнародний розшук. 

3.8. Структурними підрозділами обласної прокуратури, які здійснюють 

процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, у випадку 

надходження повідомлення про затримання на території іноземної держави 

особи, яка розшукується правоохоронними органами за скоєні на території 

області злочини, невідкладно, але не пізніше 5-денного терміну з дня затримання 

цієї особи, надавати матеріали запиту про її видачу до відділу міжнародно-

правового співробітництва обласної прокуратури. 

4. На відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового 

характеру у місцях несвободи, а також пробації обласної прокуратури у 

межах компетенції покласти: 

4.1. За зверненням відділу міжнародно-правового співробітництва 

обласної прокуратури інформування про: 

 - прибуття до ДУ «Чортківська УВП (№26)» осіб, виданих компетентними 

органами іноземних держав правоохоронним органам Тернопільської області, 

для притягнення до кримінальної відповідальності та приведення вироку до 

виконання; 

- відправлення із ДУ «Чортківська УВП (№26)» осіб, затриманих 

правоохоронними органами Тернопільської області, для видачі компетентним 

органам іноземних держав за скоєння злочинів на їх території, або звільнених з 

числа затриманих відповідно до діючих міжнародних договорів.  

5. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур забезпечити: 

5.1. Контроль за станом досудового розслідування та судового розгляду 

кожного кримінального провадження, що надійшло з-за кордону в порядку 

перейняття, а також стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до 

кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи. 

Проведення перевірки законності та обґрунтованості прийнятих процесуальних 

рішень, невідкладне інформування про них відділ  міжнародно-правового 

співробітництва обласної прокуратури та скерування належно завірених їх копій 

із висновками про законність.  

5.2. Виконання територіальними органами досудового розслідування 

вимог статті 575 КПК України щодо видачі особи (екстрадиції).  

У випадку надходження повідомлення про затримання на території 

іноземної держави особи, яка розшукується правоохоронними органами за 

скоєні на піднаглядній території злочини, невідкладно, але не пізніше 5-денного 
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терміну з дня затримання цієї особи, скеровувати матеріали запиту про її видачу 

до відділу міжнародно-правового співробітництва обласної прокуратури. 

5.3.  Інформування відділу міжнародно-правового співробітництва та 

відповідні структурні підрозділи обласної прокуратури протягом 24 годин про 

усі факти затримання чи встановлення на піднаглядній території іноземців, які 

перебувають у міжнародному розшуку. 

5.4. Проведення перевірки наявності законних підстав для затримання, 

відповідності процесуального оформлення затримання чинному законодавству 

України за кожним фактом затримання іноземця або особи без громадянства, 

розшукуваних компетентними органами іноземної держави для притягнення до 

кримінальної відповідальності чи виконання вироку суду, своєчасності та 

повноти виконання органом, що здійснив затримання особи, вимог                             

статей 208, 582 КПК України. 

5.5. Роз’яснення затриманій особі її права надати згоду на видачу 

(екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному 

порядку, а також права на відмову від застосування спеціального правила щодо 

меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на її видачу 

(екстрадицію), про правові наслідки такої згоди та отримувати від особи 

відповідну письмову заяву.  

5.6. Невідкладне направлення до відділу міжнародно-правового 

співробітництва обласної прокуратури копії ухвали слідчого судді, 

постановленої за результатами розгляду письмової заяви особи про надання 

згоди на її видачу (екстрадицію) разом із копією письмової заяви особи про згоду 

на видачу (екстрадицію). 

5.7. Звернення до слідчого судді місцевого суду з клопотанням про 

застосування тимчасового арешту затриманої особи на строк, визначений               

КПК України або відповідним міжнародним договором, а також з клопотанням 

про тримання особи під вартою у порядку статті 597 КПК України.  

Після надходження запиту іноземного компетентного органу та 

матеріалів про видачу (екстрадицію) особи, яка утримується в                                       

ДУ «Чортківська УВП (№26)», звернення до слідчого судді з клопотаннями про 

екстрадиційний арешт та про перевірку наявності підстав для подальшого 

тримання під вартою або її звільнення, відповідно до статті 584 КПК України, 

роз’яснення такій особі спрощеного порядку видачі з України. Процесуальне 

забезпечення цієї процедури відповідно до статті 588 КПК України та 

встановлених вимог покладається на керівника Чортківської місцевої 

(окружної) прокуратури.  

Вжиття заходів до апеляційного оскарження винесеної слідчим суддею 

ухвали, яка суперечить вимогам КПК України або міжнародним договорам 

України. 

5.8. Додержання вимог міжнародних договорів та статті 576 КПК України 

щодо дотримання межі кримінальної відповідальності виданих осіб в Україну 
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у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування та під час 

судового провадження, а також статті 598 КПК України щодо межі 

призначеного покарання особі, кримінальне провадження стосовно якої 

перейнято від іноземного компетентного органу, та інформування про це відділ 

міжнародно-правового співробітництва обласної прокуратури. 

5.9. Вивчення матеріалів кримінального провадження та погодження 

міжнародного доручення щодо його обґрунтованості, відповідності вимогам 

КПК України і міжнародних договорів України при здійсненні нагляду за 

додержанням територіальними правоохоронними органами вимог                                

статей 552, 600 КПК України та складання висновку і направлення його до 

відділу міжнародно-правового співробітництва обласної прокуратури. 

5.10. Організацію виконання запиту іноземної держави про проведення 

процесуальних дій з дотриманням встановленого обласною прокуратурою 

строку. У разі неможливості виконання запитуваних процесуальних дій у 

встановлені терміни – направлення до обласної прокуратури мотивованого 

звернення про необхідність продовження строку виконання запиту. 

5.11. Перевірку матеріалів, складених органом досудового розслідування 

або слідчим за результатами виконання міжнародного доручення, відповідно до 

статті 558 КПК України щодо повноти, законності виконання запитуваних 

процесуальних дій та належності їх оформлення, складання висновку з 

наданням його до відділу міжнародно-правового співробітництва обласної 

прокуратури. 

5.12. Участь у судовому засіданні прокурора, який здійснює нагляд за 

додержанням законів у кримінальному провадженні, при оскарженні до суду 

відповідно до статті 572 КПК України рішень, дій або бездіяльності органів 

досудового розслідування у зв’язку з виконанням запиту про міжнародну 

правову допомогу. 

5.13. Надання інформації щодо обґрунтованості оголошення особи в 

міжнародний розшук за запитом структурних підрозділів обласної прокуратури, 

а також у встановленому порядку – матеріалів досудового розслідування. 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Тернопільської  

області від 06.08.2019 № 46 «Про порядок взаємодії між структурними 

підрозділами прокуратури області та місцевими прокуратурами у галузі 

міжнародного співробітництва».  

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 

заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

 

Керівник обласної прокуратури                                                   А. Миколайчук  


