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полохtЕння

про вiддiл нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових
рiшень
у кримiнальних провадженнях, iнших заходiв примусового характеру у
мiсцях несвободи, а TaKolK пробачii ТернопiльськоТ обласноi прЬ"урфр"

l.

Загальнi положення

1.1. Вiддiл нагляду за

ДоДержанням законiв при виконаннi судових
кримiнаJIьних
провадженнях,
рiшень у
iнших заходiв примусового характеру у
мiсцях несвободи, а також пробацiI (далi - вiддiл) .
структурним

"urо.iiйним
ПiДРОЗДiЛОМ ТеРНОПiЛЬськоi обласноi прокуратури,
.rlд.rор"дпЙrr"р1
заступнику керiвника обласноi прокуратури згiдно з
розподiлом обов'язкiв.

1.2. У

своiй дiяльностi вiддiл керу€ться Конститучiею Украiни, Законом

укратни кпро прокуратуру), iншими актами законодавства, наказами

генерального прокурора

та керiвника обласноi

прокуратури, Регламентом

обласнот прокуратури, а також цим Положенням.
1.3. Вiддiл органiзовуе свою роботу
у вза€модii

з iншими структурними
пiдроздiлами обласноi прокуратури, мiсцевими (окружними) прокуратурами,

органами державноi влади та правоохоронними органами.

2.

Структура та органiзацiйнi засади дiяльностi вiддiлу

2.1. lо

складу вiддiлу входять:
- начальник вiддiлу;
- прокурори вiддiлу.

2.2, У разi вiдсутностi начальника вiддiлу його обв'язки виконуе один з
прокурорiв вiддiлу.
2,3,

Робота працiвникiв вiддiлу з€lJIежно вiд покладених на них
функчiй
органiзовуеться за територiальним i
(rrр.дrЬrним)
функцiональним
принципами вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, який здiйснюсться
нач€Lпьником вiддiлу та затверджуеться вiдповiдним заступником
керiвника
обласноТ прокуратури.

3. OcHoBHi завдання вiддiлу:
- органiзацiя нагляду за додержанням

законiв при виконаннi судових
кримiнальних
провадженнях, а також при застосуваннi iнших заходiв
рiшень у
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примусового характ€ру, пов'язаних з обмеженням особистоi свободи
громадян,
у тому числi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення;

-

здiйснення нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових
рiшенЬ У кримiнаЛьниХ гIровадженнях, прИ застосуваннi iнших заходiв
примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистоi свободи
громадян,
В органах та установах обласного (мiжрегiон€IJIьного) значення, зокрема
у
пiдроздiлах територiльних органiв MiHicTepcTBa юстицii; Укратни,
Нацiональнот

полiцiТ Украiни, Щержавноi мiграцiйноi служби, обласноi
державноi
адмiнiстрацii, дiяльнiсть яких координус MiHicTepcTBo охорони здоров'я
укратни, а також територiальних органах та структурних пiдроздiлах
iнш"х

органiв, якi забезпечують реалiзаuiю державнот полiтики сферах
виконання
у
судовиХ рiшень у кримiнальних провадженнях та застосування
iнших заходiв
примусового характеру, заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення,
пов'язаних з обмеженням особистот свободи громадян;

-

здiйснення нагляду щодо законностi застосування заходiв
впливу за
адмiнiстративнi правопорушення, зокрема за додержанням
законiв при
доставляннi, адмiнiстративному затриманнi та триманнi осiб,
стосовно них протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення,
"кrrадан"i
застосуваннi
в
адмiнiстративному порядку iнших заходiв, пов'язаних з обмеженням
особистоi
свободи громадян, Т3 накладеннi адмiнiстративних стягнень
у виглядi
адмiнiстративного арешту, виправних, громадських або
суспiльно' *opr.n.,.
робiт, примусового повернення та видворення за межi Украiни iноземцiв i осiб
без громадянства;

-

органiзацiя нагляду за додержанням
уповноваженими органами та
суб'сктами законiв при прийняттi ними
рiшень щодо виконання кримiнаJIьних
покарань У видi конфiскацii майна або штрафу,
зu законнiстю, свосчаснiстю та
повнотою вжитих заходiв примусового виконання,
у тому числi вiдкриття
виконавчого провадження, повернення виконавчого
документа стяryвачу,

зупинення вчинення виконавчих дiй,
додержання cTpoKiB

Тх

вчинення;

- безумовне реагування на виявленi порушення закону, поновлення
порушених праВ i законних iHTepeciB громадян,
усунення причин та умов, Що iм
сприяли;
- органiЗацiя та забезпечення В межах компетенцii
участi прокурорiв у
судовому засiданн.i з перегляду судових
вирiшення
рiшень щодо
питань про
ПРодовЖення, змiнУ абО припиненнЯ застосування
примусових заходiв
медичного характеру; застосування до засуджених
акта aMHicTiT; nrrunr,
пов'язаних з виконанням вироку (KpiM
ро..п"ду питань, передбачених
пунктамИ \2, 14 частинИ першоТ cTaTTi 5з7
кпК Украiни, частинi,

не
у
пов'язанiй з виконанням кримiнальних покарань);
- координацiя у межах компетенцiТ
дiяльностi правоохоронних органiв у
сферi протидiт злочинностi на пiднаглядних об'ектахо
а також запобiгання
катуванням чи нелюдському або такому,
що принижуе гiднiсть, поводженню чи
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покаранню затриманих, взятих пiд варту та засуджених;

-

органiзацiйне та методичНе керiвництво мiсцевими (окружними)
прокуратурами та контроль за Тх дiяльнiстю при здiйсненнi нагляду за
виконанням вимог законодавчих akTiB, наказiв Генерального прокурора та

керiвника обласноi прокуратури з питань нагляду за додержанням законiв при
виконанНi судовиХ рiшень у кримiнальних провадженнях, а також при
застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням
особистот свободи громадян; надання ix працiвникам необхiдноi практичноi та
методичноi допомоги;
- спiвпраця з представниками Уповноваженого BepxoBHoi Ради Украiни з

прав людини, органiв державноi влади, державних органiв та
установ,
громадських i правозахисних органiзацiй, засобiв MacoBoi iнформацii та
висвiтлення результатiв проведеноi роботи.

3.1. Вiдповiдно до визначених завдань на вiддiл

покладаеться
органiзацiя та забезпечення ефективного нагляд} за додержанням:
- прав i свобод людини, загальних iHTepeciB суспiльства i держави при

виконаннi покарань та iнших заходiв примусового характеру, пов'язаниr з
ОбМеЖеННЯМ ОСОбИСТОi Свободи, а також пробацii
до законiв
"iдпо"iд"ояких
укратни, мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть
надана
Верховною Радою Украiни;
- законодавства щодо запобiгання катуванням чи нелюдському або
такому, що принижус гiднiсть, поводженню чи покаранню iз затриманими,
взятими пiд варту та засудженими;
- визначених законодавством вимог режиму, порядку та
умов тримання
затриманих осiб, до яких застосовано запобiжнi заходи
тримЬння пiд
у
"r.п"дiвиключають
вартою, помiщення до психiатричного закладу в
iх
умовах, Що
небезпечну поведiнку;

- встановлених вимог режиму, порядку та умов тримання осiб,
до яких

застосовано iншi заходи примусового характеру;
- визначених законодавством вимог
режиму, порядку та умов тримання, а
також вiдбування покарань засудженими;
- законодавства при виконаннi покарань, не пов'язаних з позбавленням
волi, та пробацii;
- законодавства пiд час здiйснення оперативно-розшуковоi дiяльностi
оперативними пiдроздiлами органiв та установ виконання покарань,
пiдпорядкованих Захiдному мiжрегiональному
управлiнню з питань виконання
кримiнальних покарань MiHicTepcTBa юстицii;-

-

законодавства при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi

правопорушення;

- законодавства при використаннi бюджетних коштiв, майна та iнших
pecypciB держави, спрямованих на забезпечення н€lJIежних
умов вiдбування

4

покарання та iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням
особистоТ свободи громадян.

3.2. Вiдповiдно до покладених завдань вiддiл також забезпечуе:
- участь у плануваннi роботи обласнот прокуратури, сво€часне,

якiсне виконання запланованих заходiв;

повне

i

-

органiзацiю та пiдготовку матерiалiв на розгляд нарад, контроль за
виконанням прийнятих рiшень з питань, що належать до компетенцii вiддiлу, а
також виконання органiзацiйно-розпорядчих докуrлентiв, завдань i доручень
керiвництва Офiсу Генерального прокурора та обласноi прокуратури;
- пiдготовку проектiв наказiв та iнших органiзацiйно-розпорядчих
документiв з питанЬ, Що належать до компетенцii вiддiлу
- надання практичнот i методичноi допомоги, проведення перевiрок у
мiсцевих (окружних) прокуратурах, контроль за усуненням недолiкiв;

-

проведення ана_пiтичнот та методичноi роботи, стажування працiвникiв
м i сцевих (окружних) прокураryр;

-

виконання в межах компетенцii вимог Закону Украiни <Про досryп
до публiчноТ iнформацii>;

-

органiзацiю ведення первинного

статистичноi звiтностi

облiку роботи,

формування

;

-

пlдготовку просктiв докуtl,tентiв прокурорського реагування за
результатами перевiрок на усунення виявлених порушень, контроль за iх

свосчасним розгJIядом та повнотою вжитих заходiв;
- особистий прийом громадян, розгJIяд i вирiшення звернень громадян,
запитiВ зверненЬ народниХ депутатiв Украiни, представникiв л.р*u"r"*,
громадських органiзацiй, iнших осiб;
- пiдготовку в межах компетенцii матерiалiв для публiкацiй засобах

i

масовоi iнформацiТ

прокураryри.

та

розмiщення

на

офiцiйному

у
веб-сайтi обласноi

4. OcHoBHi функчiТ вiддiлу:

4.1. Органiзацiя нагляду за додержанням законiв:

- пiд час тримання осiб у cekTopi, дiльницi слiдчого iзолятора
установ
виконання покарань Щквс Украiни в областi, при виконаннi кримiнальних
покарань у видi позбавлення волi на певний строк та довiчного позбавлення
волi в установах виконання покарань дквс в областi, арешту в арештних
домах на територiт вказаних установ, звiльненнi вiд вiдбування покарань
у
видi позбавлення волi;

- щодо режиму та умов тримання осiб в iзоляторах тимчасового
тримання гунп в Тернопiльськiй областi, kiMHaTax для затриманих

територiальних пiдроздiлiв полiцiт, iнших мiсцях (примiщеннях),

у

яких
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тримають доставлених, затриманих та взятих пiд варту осiб;

-

ПРИ КОНВОЮВаННi (доставленнi) пiдроздiлами Нацiональноi полiцiТ
украiни затриманих, взятих пiд варту та засуджених осiб, у тому числi

спецiальним транспортом;

- оперативними пiдроздiлами установ виконання покарань
в областi пiд час здiйснення оперативно-розшуковоi лiяльностi;

дквС

УкраТни

- у сферi протидii злочинностi
у пiднаглядних органах та установах;

- при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення
пiд час затримання, доставляння та тримання громадян у спецiально
вiдведених мiсцях, складаннi стосовно них протоколiв про адмiнiстративнi
правопорушення, у тому числi у мiсцях розташування охоронюваного об'екта

при адмiнiстративному затриманнi особи военiзова"оо оrороною за вчинення
правопорушень, пов'язаних з посяганням на зазначенi об'екти; при
застосуваннi адмiнiстративних стягнень, якi обмежують особисту свободу
-суспiльно

громадян (адмiнiстративний арешт, громадськi, виправнi та
кориснi роботи), та iнших примусових заходiв забез.r."ъrr" провадження
у
провадженнях

-

про адмiнiстративнi правопорушення;

органами пробацiт при здiйсненнi покладених законодавством

повноважень, зокрема при виконаннi кримiнальних покарань, не пов'язаних
з
позбавленням волi (у видi позбавлення права обiймати певнi посади або
займатися певною дiяльнiстю, громадських, виправних
робiт), при звiльненнi
вiд вiдбування покарання з випробуванням ) а також
при виконаннi
покарання у видi обмеження волi стосовно осiб, якi на час винесення вироку
не перебували пiд вартою; при виконаннi кримiнальних покарань видi
у
штрафу, та постанов суду у справах про адмiнiстративнi правопорушення
прО застосування виправних, громадських та суспiльно корисних
робiт;
- ПРИ ЗДiЙСНеННi ТеРИТОРiальними органами Нацiональноi полiцiт

покладених завдань щодо забезпечення безпеки, охорони прав i свобод
людини, у тому числi запобiгання вчиненню правопорушень засудженими;
забезпечення взасмодii з органами прокуратури та пробацii
протидiт

у
злочинностi, зокрема при здiйсненнi тимчасових примусових
профiлактичних заходiв спостереження i контролю за поведiнкой onparц
осiб, звiльнениХ з мiсцЬ позбавлення волi (адмiнпiднагляднi), а ,uno*
розшуку осiб' якi ухиляються вiд вiдбування покарань, не пов'язаних з

волi, та звiльнених вiд вiдбування покарань; щодо
забезпечення виконання вирокiв стосовно осiб, au"уд*",rих
до позбавлення
волi та арешту, яким не було обрано запобiжний захiд видi тримання
пiд
у
вартою; прИ здiйсненнi оперативно-розшуковоi дiяльностi
з розшуку
позбавленням

засуджених осiб; застосуваннi заходiв впливу

за

адмiнiсiрчr*пi

правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистоi свободи громадян;
- щодо реалiзацii конституuiйних прав затриманих, взятих пiд
варту та
засуджених на охорону здоров'я i забезпечення пов'язаних з ними
державних
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гарантiй, мiжнародних стандартiв при виконаннi кримiнальних покарань i
застосуваннi iнших заходiв примусового характерУ пiд час тримання осiб
у
мiсцях попереднього ув'язнення, в установах виконання покарань, закладах
охорони здоров'я дквС УкраIни, iнших мiсцях тримання затриманих та
мiсцях несвободи у межах компетенцiт органiв прокуратури;

- у фiлii

державноТ установи <I_{eHTp охорони здоров'я !ержавноТ
кримi наЛьно-виконавчоi служби УкраТни>> в Тернопiльськiй областi
;

- у

психiатричному вiддiленнi кнп ктернопiльська обласна
комунrшьна клiнiчна психоневрологiчна лiкарня> Тернопiльськоi обласноi
РадИ iз звичайним нагЛядом, кнП <Буланiвський обласний заклад з надання

психiатричноi допомоги)) Тернопiльськоi обласноi
Ради iз звичайним наглядом
та iнших закладах охорони здоров'я областi при наданнi особам цсихiатричноТ

у

примусовому порядку, у тому числi з питань додержання
законностi при помiщеннi (госгriталiзацiТ), лiкуваннi, триманнi в примуЪоuоrу
порядку та лiкуваннi осiб, до яких судом застосовано примусовi заходи
медичного характеру, а також запобiжний захiд
- помiщення до закладу З
надання психiатричноi допомоги в умовах, що виключають if небезпечну

допомоги

поведiнку;

- у

спецiальних паJIатах кнП <Тернопiльський регiональний
фтизiопульмонологiчний медичний центр) Терньпiльськоi обласнот Ради та
територiальних закладiв органiв охорони здоров'я,
у яких проходять
стацiонарне лiкування затриманi, взятi пiд варту та засудженi
до позбавлення
волi або арешту;

- пiдрозДiламИ управлiНня забезПеченнЯ примусоВого виконання
рiшень у
ТернопiЛьськiЙ областi ПiвденнО-Захiдного Мiжрегiон€шьного
управлiння
MIiHicTepcTBa юстицiТ (м. Iвано-Франкiвськ) пiд час прийняття ними
рiшень при
виконаннi додаткових кримiнальних покарань видi конфiскацii майна;
у

- територiальними пiдроздiлами ЩержавноI мiграцiйноi служби УкраТни
в областi при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстрати"нi
правопорушення, органiзацiт адмiнiстративного затримання, забезпеченнi
ПРИМУСОВОГО ПОВеРНеННЯ i ВИДВОРеНнЯ за межi Украiни
iноземцiв та осiб без
громадяНства, якi незаКоннО перебувають в YKpaiHi;

- установами виконання покарань дквс Украiни в областi та iншими
органами при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi
правопорушення;

- в iнших органах та установах вiдповiдно до вимог законодавства та

визначеноi компетенцiТ.

4,2, Забезпечення нагляду за додержанням законiв
уповноваженими
органами та суб'сктами пiд час прийняття ними
рiшень при виконаннi

кримiнальних покарань (у тому числi додаткових) видi конфiскацii
майна або
у
штрафу, при доставляннi, адмiнiстративному затриманнi та триманнi
осiб,
складаннi стосовно них протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення,
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застосуваннi в адмiнiстративному порядку iнших заходiв примусового
характеру та накладеннi адмiнiстративних стягнень
у видi адмiнiстративного
арешту, виправних, громадських та суспiльно корисних
робiт, а також
примусового повернення i видворення за межi Украiни iноземцiв та осiб
без

громадянства.

4,3. Контроль за ефективним та свосчасним реагуванням мiсцевих
(окружних) прокуратур на незаконнi судовi
рiшення з цих питань вiдповiдно до
чинного законодавства та здiйсненням нагляду за додержанням законiв
при
виконаннi кримiнального покарання у видi штрафу
о.по"ного 11окарання в
"n
порядку, встановленому ст. 539 КПК Украiни.
4.4. Органiзацiя та забезпечення в межах компетенцii
участi прокурорiв:
- у судовому засiданнi при застосуваннi до засуджених акта aMHicTii;
судовому провадженнi при вирiшеннi сулом питань, пов'язаних з виконанняму
вирокУ (KpiM розгляду питанъ, передбачених п. п. |2, 14 ч. 1 ст. 5з7
кпк
украiни, у частинi, не пов'язанiй з виконанням кримiнальних покарань), при
вирiшеннi питань щодо продовження, змiни або припинення застосування
примусових заходiв медичного характеру; а також судовому провадженнi
з
у
перегляду судових рiшень зазначеноI категорii;

- у

справах про адмiнiстративнi правопорушення
у випадках,
передбачених законами Украiни, тому числi
щодо правопорушень, вчинених
у
на териТорii пiднаглядних об'сктiв, а також якiсне, -a6a*r""не та
своечасне
реагування на незаконнi суловi рiшення вiдповiдно до вимог законодавства.
4.5. Безпосередн€ здiйснення нагляду за додержанням законiв
у
дiяльностi:

-

органiв та установ обласного рiвня, уповноважених на виконання
судових рiшень у кримiнаJIьних провадженнях та застосування
iнших заходiв

примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистоi свободи
громадян,
у тому числi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення та щодо
свосчасного звернення вирокiв до виконання стосовно осiб,
засуджених до
позбавлення волi та арешТУ, якиМ не булО обранО запобiжний
захiд у видi
тримання пiд вартою, а також вiдповiдальних за органiзацiю
лiкування осiб
(в'язнiв) у пiднаглядних органам прокуратури закладах та
установах;

-

i

режиму в Тернопiльськiй областi управлiння
забезпечення охорони та режиму Захiдногь мiжрегiон€ulьного
управлiння з
ПИТаНЬ ВИКОНаННЯ КРИМiНаJIЬНИХ ПОКаРань MiHicTepcTBa
юстицii пЬи виконаннi
ним передбачених функцiИ i завдань;
- стрiлецькот команди на станцiт Тернопiль виробничо структурного
пiдроздiлу <Iвано-Франкiвського загону военiзованоi Ъrоро""r>
регiональноI
фiлii <Львiвська залiзниця>> пАТ <УкраТнська залiзниця> при застосуваннi
заходiВ впливу за адмiнiстративнi правопорушення;

-

(J\Ъ

секторУ охорони

лержавноi установи
_<<чорткiвська установа виконання покарань
26)>>, включаючи сектор СIЗо та ..*rор
максимаJIьного рiвня безпеки
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(далi _ дУ <Чорткiвська УВп (J\Ъ 26)rr), арештного дому,
розташованого у
межах установи, KoMicii з розгляду питань застосування до засуджених ст. 81,
82,84 КК Украiни, ст. 100, 101, 151-1, 152-|54 квК Украiни, дисциплiнарноТ
koMicii та koMiciT з питань застосування до засуджених заходiв заохочення,
застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення (законнiсть
адмiнiстративних затримань осiб та iнших заходiв впливу.u
бuпrurи вчинення
ними прихованоi вiд догляду передачi або спроби передачi буль-яким способом
заборонених предметiв утримуваним в ycTaHoBi особам) та взасмодii
адмiнiстрацii установи i конвойних пiдроздiлiв щодо конвоювання (тримання)
осiб (зокрема, у спецтранспортi);
- оперативного пiдроздiлу дУ <Чорткiвська увП (Jrlb 26)> пiд час

проведення оперативно-розшуковоi дiяльностi.
5. Повноваження

5.1.

-

працiвникiв вiллiлу

Начальник вiддiлу:

ЗДiЙСНЮС ЗаГ€ШЬНе

керiвництво вiддiлом, органiзовуе, спрямовус i
контролюс роботу пiдроздiлу з урахуванням планiв
роботи- обласноi
прокуратури, рiшень нарад, iнших органiзацiйно-розпорядчих
документiв;
- забезпечус спiвпрацю з представниками Уповноваженого ВерховноI
Ради Украiни з прав людини;

-

визначас ocHoBHi напрями дiяльностi, характер
роботи вiддiлу
вiдповiдно

до завдань та функцiй, визначених цим Положенням;
- здiйснюе розподiл функцiон€шьних обов'язкiв мiж працiвниками
вiддiлу
Та ГIОДае ЙОГО На ЗаТВеРДЖеННЯ Заступнику керiвника обласноi ,rponypuryp,
згiдно з розподiлом обов'язкiв;
- забезпечу€ здiйснення органiзацiйного та методичного керiвництва,

контролю за роботою мiсцевих (окружних) прокуратур з питань нагляду
за
додержанням законiв при виконаннi судових рiшень
кримiналir"*
провадженнях' а також при застосуваннi iнших заходiв примусового
характеру,
пов'язаних з обмеженням особистот свободи громадян;
- забезпечус взаемодiю вiддiлу з iншими структурними пiдроздiлами
апарату обласнот прокуратури та мiсцевими (окруiними) прокуратурами,
iншими державними органами;
- органiзовуе пiдготовку проектiв наказiв та iнших органiзацiйнорозпоряДчих докУментiв з питань, що наJIежать до компетенцii вiддiлу;
- органiзовуе виконання та здiйснюе контроль за своечасним i якiсним
виконанням завдань, доручень Офiсу Генерального прокурора
та керiвництва

у

обласноi прокуратури;

- ВНОСИТЬ ПРОПОЗИЦii ДО ПЛаНУ Першочергових заходiв обласноi
прокуратури, вживае заходи щодо повного та сво€часного ix виконання;
- органiЗову€ пiдготовКу та несе вiдповiдальнiсть за якiсть,
достовiрнiсть,
повноту матерiалiв до спiльних та оперативних нарад керiвництва
обласноi
у
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прокуратурИ з питанЬ, вiднесениХ дО компетенцii пiдроздiлу, забезпечуе
своечасне та якiсне виконання постановлених
рiшень;

- розглядас документи, що надходять до вiддiлу; пiдписуе, погоджуе та

вiзуе у межах компетенцii службову документацiю;

-

здiйснюс первинний облiк виконаноi роботи, забезпечус ведення

статистичноi звiтностi, складае та пiдписуе статистичну звiтнiсть про
вiддiлу, контролюе та перевiряс достовiрнiсть даних статистичних роботу
звiтiв
мiсцевих (окружних) прокуРаТУР, вивчас цi питання при здiйсненнi виiздiв на
мiсця;
- забезпечус контроль за наJIежним та своечасним облiком в Iдс осоп
внесених вiддiлом документiв прокурорського
реагування та своечасним
внесенням вiдомостей В iнформацiйну систему <<система електронного
документообiгу органiв прокуратури Украiни>;
- вносить пропозицiТ, органiзовус та безпосередньо здiйснюе виТзди до
мiсцевих (окружних) прокуратур з метою проведення перевiрок, надання
практичноi i методичнот допомоги, здiйснюс контроль за
усуненням виявлених
пiд час виТздiв недолiкiв i порушень;
- накопИчуе матерiалИ про стаН законноСтi та правопорядку мiсцях

у

попереднього ув'язнення та позбавлення волi, дотримання
дисциплiни
засудженими, данi про ix працевикористання, застосування заохочувальних
норм, рух засуджених, чисельнiсть i склад спецконтингенту
ДУ <Чорткiвська
УВП (Jф 26)) тощо;

- здiйснюс нагляд За Додержанням оперативним пiдроздiлом
дУ <Чорткiвська увП (J\lч 26)> uйrо. законодавства при проведеннi

оперативно-розшуковоi дiяльностi ;
- забезпечу€ та безпосередньо проводить особистий прийом осiб, якi
перебувають У пiднаглядних установах, вживае заходи
До забезпечення
адмiнiстрацiсю установ iх прав звертатись iз заявами i скаргами
до будь-яких
органiв, установ, органiзацiй та посадових осiб; органiзову.
ро..п"д звернень
громадян та засуджених;

-

розглядас скарги на рiшення пiдлеглих працiвникiв, забезпечуе
своечасне та якiсне ix вирiшення;
- органiзовуе роботу з оприлюднення публiчноi iнформацii,

iнформацiйних запитiв з питань, що нчшежать до компетенцii.-вiддiлу; розгляду
- органiзОвус пiдгОтовкУ та провеДення аналiтичноi i методичноi
роботи, а
ТаКОЖ ЗаХОДiВ ЩОДО ПiДВИЩеНня професiйноi квалiфiкацii
працiвникiв
стажування працiвникiв мiсцевих (окружних) прокуратур;
"iддiпу,

-

вносить

в

установленому порядку пропозицii про призначення,
переведення, звiльнення з посад працiвникiв вiддiлу, заохочar,r"
чи накладення

на них та працiвникiв мiсцевих (окружних) прокуратур

дисциплiнарних
стягнень, премiювання, встановлення надбавок та наданн" uiд.rуarо*;
- забезпечуе н€шежну якiсть документiв прокурорського
реаryвання, якi

l0
готуються вiддiлом, а також додержання
режиму TaeMHocTi;
- готуе iнформацii про висвiтлення
результатiв роботи в засобах масовоi
iнформацii;

- забезпечус перевiрку законностi рiшень сулiв з питань, пов'язаних

виконанням вирокiв;

з

-

забезпечуе участь У розглядi судами справ з питань, пов'язаних з
безпосередньою реалiзацiсю вiддiлом cBoix
функцiй, участь при вирiшеннi
Тернопiльським апеляцiйним судом питань, пов'язаних з виконанням вирокiв;
- забезПечуе участЬ У розглядi Тернопiльським апеляцiйним судом
аПеЛЯЦiЙНИХ СКаРГ На ПОСТанови судiв першоI iнстанцiТ
у справах про
адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з обмеженням особистЬТ
свободи

громадян;

-

забезпечуе проведення профiлактично-виховнот
роботи, дотримання
трудовоi i виконавськоТ дисциплiни;
- органiзОвуе та контролюе стан ведення
дiловодства у вiддiлi;
- забезпечу€ узаг€uIьнення та надання пропозицiй щодо вдоскон€шення
прокурорського нагляду;

-

забезпечус вирiшення матерiально-технiчних питань, пов'язаних
з
виконанням функцiй та основних завдань вiддiлу;
- виконуе iншi завдання та доручення керiвництва
обласноi прокуратури.
5.2. Прокурори вiддiлу:

- безпосередньо виконують завдання та доручення керiвництва
обласноi

прокуратури та начаJ.Iьника вiддiлу;
- здiйснЮють метОдичне керiвниЦтво i наJIежний вплив на
стан роботи
закрiплених мiсцевих (окруlкних) прокуратур та надають
iм фахову практичну
допомогу, оперативний контроль за своечасним i повним u"*о"ur*,ям
планових
заходiв, завдань та доручень керiвництва обласноi прокуратури;
- накопичують матерiали щодо дiяльностi закрiплених прокуратур
та за

з

напрямами роботи' знайомляться
документами, що
до
компетенцii вiддiлу у мiсцевих (окружних) прокуратурах "iдrос"irъ"
та пiдроздiлах

обласноi прокуратури з вiдома ix керiвнЙкiв;

-

за своечасним надходження документiв
прокуроРського реагування мiсцевих (окружних) прокуратур
та ix якiстю,
довiдок про результати перевiрок додержання законностi
пiднаглядних
здiйснюють контроль

у
органах та установах;
- безпосередньо здiйснюють нагляд за додержанням законодавства з
вказаних питань } дiяльностi пiднаглядних об'ектiв;
- проводять регулярнi та комплекснi перевiрки
у Щу <чорткiвська увп
(J\b 2б), арештному домi при УВП,
тому
за
У
додержанням оперативним
пiдроздiлом ДУ <Чорткiвська УВП

-(м
"".ii

26)> вимог законодавства при

ll
проведеннi оперативно-розшуковоТ дiяльностi

- за дорученням керiвництва

;

проводять перевiрки

у

вiдповiдних

пiднаглядних органах та установах;
- ГОТУЮТЬ ПРОеКТи Документiв прокурорського реагування, здiЙснюють
контроль за ix своечасним розглядом та повнотою вжитих заходiв;
- ЗДiЙСНЮЮть аналiтичну роботу з вiднесених до компетенцii вiддiлу
питань;

- РОЗГлядають звернення громадян, здiйснюють ix особистий прийом

в

МiСЦЯХ ЗасТосування заходiв примусового характеру, установах попереднього
ув'язнення та виконання покарань;

-

НаДаЮТЬ Пропозицii до плану першочергових
прокуратури з обгрунтуванням запропонованих заходiв;

заходiв

обласноТ

-

За ДорУченням нач€uIьника вiддiлу здiйснюють виiзди до мiсцевих
(окружних) прокуратур з метою проведення перевiрок, надання практичноТ i
методичноТ допомоги, здiйснюють контроль за усуненням виявлених пiд час
виТздiв недолiкiв i порушень;

- беруть участь у проведеннi навчаJIьно-методичних заходiв, стажуваннi

працiвникiв мiсцевих (окружних) прокуратур;
- готують матерiали на спiльнi та оперативнi наради

у

керiвництва

обласноi прокуратури, здiйснюють контроль за свосчасним та повним
виконанням iх рiшень;
- готують проскти листiв, наказiв та iнших органiзацiйно-розпорядчих

документiв, що н€Lпежать до ii компетенцii;
- вносятЬ пропозицii щодо удосконаJIення роботи, iнiцiюють вжиття
заходiв, спрямованих на усунення виявлених недолiкiв, порушень виконавськоi
дисциплiни;
- беруть участь у пiдготовцi матерiалiв для публiкацii засобах масовоi
у
iнформачii;
- вносятЬ вiдомостi до IAC (оСоП), iнформацiйноТ системи <Система
електронного документообiгу органiв прокуратури Украiни>, забезпечують
своечаснiсть, повноту та достовiрнiсть внесених вiдомостей;
- перевiряють законнiсть рiшень сулiв з питань, пов'язаних з виконанням
вирокiв;

-

розглядi судами справ з питань, пов'язаних з
безпосередньою реалiзацiсю вiддiлом cBoik функцiй, участь при вирiшеннi
беруть участь

У

Тернопiльським апеляцiйним судом питань, пов'язаних з виконанням вирокiв;

- беруть участь У розглядi Тернопiльським апеляцiйним судом
апеляцiйних скарг на постанови судiв першоi iнстанцii
у сгIравах про
адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з обмеженням особистЬТ свободи
громадян;

- забезпечують у межах компетенцii оприлюднення та надання публiчноТ

l2

iнформацiТ вiдповiдно до вимог Закону Украiни uпро
доступ ло публiчноi

iнформацii>;

- систематичнО ПРаЦююТь наД пiдвищенням
свого професiйного рiвня;
- виконуЮть iншi доручення керiвника вiддiлу.

Вiдповiдальнiсть працiвникiв вiддiлу
б,1' Начальник вiддiлу вiдповiдае за нЕLлежну органiзацiю
з
виконання покладених на вiддiл завдань, доручень керiвництва роботи
обласноi
прокуратури, напежне виконання пiдлеглими працiвниками
службових
б.

обов'язкiв вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

6.2. Прокурори вiддiлу вiдповiдають за нЕLпежне виконання cBoix
функчiон€шьних обов'язкiв, своечасне та якiсне виконання доручень

керiвництва обласноi прокуратури та вiддiлу.
б,3, ПраЦiвники вiддiлУ несуть вiдповiдальнiсть за порушення
Присяги
прокурора, Кодексу професiйноi етики ,га поведiнк"
.rро*у'рЪрi", службових
обов'язкiв, службовот (труловоi) та виконавчькоi
дисциплirr, u також в iнших
ВИПаДКаХ ЗГiДНО З ЗаКОНаМИ УКРаIни <Про
прокуратуру) та <про запобiгання
корупцii>), законодавством про працю.

вiддiл нагляду за додержанням законiв при
виконаннi сулових рiшень у кримiнur,"t r"
провадя(еннях, iнших заходiв примусового
характеру у мiсцях несвободи, а також пробацii
ТернопiльськоТ обласноi прокуратури

