
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника Тернопiльськоi
обласноi прокуратури
( ) жовтня 2020 року J\Ъ.

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл забезпечення дiяльностi у сферi запобiгання та

протилii коруп чii Тернопiл bcbkoi обласноi прокуратури

1. Загальнi положення

1.1. Вiддiл забезпечення дiяльностi у сферi запобiгання та протидii

корупцii Тернопiльськоi обласноi прокуратури (далi - вiддiл) е самостiйним

структурним пiдроздiлом тернопiльськоi обласноi прокуратури,

пiдпоряДкованиМ заступнИку керiвНика ТерНопiльськоТ обласноI прокуратури

згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськоi обласнот

прокуратури.

1.2. У своiй дiяльностi вiддiл керу€ться Конституцiею Украiни,

Законами УкраIни <Про прокуратуру), кПро запобiгання корупцii> 9-_, __

закону), iншими актами законодавства, наказами прокуратури вищого рlвня та

тернопiльськоi обласнот прокуратури, Регламентом Тернопiльськот обласнот

прокуратури, цим Положенням, а також враховуе висновки щодо застосування

норм права, викладенi в постановах Верховного Суду, та практику

европейського суду з прав людини,

1.3. Свою роботу вiддiл органiзовуе у взаемодiт зi структурними

пiдроздiЛами облаiноI прОкуратурИ, мiсцевИми (окрУжними) прокуратурами,

правоохоронними, iнпrими державI{ими органами та органами мiсцевого

самоврядування.

2.СтрУlсгУраТаорганiзацiйнiЗасаДидiяльностiвiддiлУ
2.1. Вiддiл очолюс нач€шьник.

2.2.f\ошТаТУвiддiлУВхоДиТЬпрокУрорТаГолоВнийспецiалiст.

2.3. Робота працiвникiв вiддiлу органiзовуеться за територiальним. i

функцiоНаJIьниМ (прЪдпr.rним) ,rр""цй.rом вiдпОвiднО ло розподiлу обов'язкiв,

"к"и здiйснюеться начальником вiддiлу та затверджуеться заступником

керi"*rика обласноi прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв ,мiж

керiвництвом обласrrоi прокуратури.

Посадовi обов'язки державного службовця закрiплюються у посадовiй

iнструкцii, яка uiдписуеться начаJIъником вiддiлу та затверджусться керiвником

обласноi прокуратури.
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3. OcHoBHi завдання та функцii вiддiлу

3.1. Органiзацiя дiяльностi у сферi запобiгання та протидii корупцii поза
межами кримiнального провадження згiдно з вимогами КонститУцiТ УКРаiНИ,

Кодексу УкраiЪи про адмiнiстративнi правопорушення, Законiв Украiни <dlpo

прокуратуру), <Про запобiгання корупцii>, iнших законодавчих aKTiB при

здiйсненнi провадження у справах про адмiнiстративнi правоПорУшенНЯ,

пов'язанi з корупцiею, за протоколами, скJIаденими уповноважениМи Особами

спецiаrrьно уповноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцiI (KpiM протоколiв
про правопорушення, вчиненi у вiйськовiй сферi).

3,2. Взасмодiя з iншими структурними пiдроздiлами обласноi
прокуратури, у тому числi, на якi покJIадено розслiдування корУпцiйнИХ
злочинiв та здiйснення процесу€tльного керiвництва у кримiнаrrЬних
провадженнJ{х цiеi категорii, з метою встановлення пiдстав для вжиття заходiв,
передбачених статтями 65 -69 Закону.

3.3. Забезпечення обов'язковоТ участi прокурора у розглядi спраВ ПрО

адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з корупцiею, передбаченi статгями
1724 - |729, |729-2 Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення.

3.4. У межах наданих законом повноважень вжиття захоДiв ЩОДО

притягнення осiб до вiдповiда-гlьностi за вчинення корупцiйних або пов'язаних з

корупцiею правопорушень, виявлення причин та умов, що сприяли ix
вчиненню, а також невиконанню вимог Закону в iнший спосiб, вiдшкодування

збиткiв, шкоди, завданих державi внаслiдок скоення таких правопорушень,

скасування aKTiB, рiшень органiв (посадових осiб), прийнятих з порушенням

Закону.

3.5. Вiдповiдно до покладених завдань вiддiл забезпечуе:

1) взасмодiю структурних пiдроздiлiв обласноi IIа якi покладено

розслiдування корупцiйних злочинiв та здiйснення процесу€UIьного керiвництва

у кримiн€UIьних провадженнrIх цiеТ категорii, з метою встановлення пiдстав для

вжиття заходiв, передбачених статтями 65-69 Закону;

2) пiдготовку матерiалiв на розгляд нарад у керiвництва обласнот

прокуратури, органiзацiю виt(онання наказiв, доручень Офiсу Генерального

"po*ypopu, 
керiвництва обласноi прокуратури у межах компетенцii;

3) у{асть у плануваннi роботи обласноi прокуратури;

4) надання практичноi i методичноi допомоги керiвникам мiсцевих

(окружних) прокуРаТУР, проведення перевiрок органiзацii ними дiяльностi у
сферi запобiгання та протидii корупцiI;

5) проведення iнформацiйно-аналiтичноТта методичноiроботи;

б) пiдготоВку листiв, IIpocKTiB органiзацiйно-розпорядчих локументiв,

спрямоваIIих на пiдвищення ефективностi дiяльностi у сферi запобiгання та

протидii корупцii поза межамII кримiнаrrьного провадження;
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7) виконання в межах компетенцii вимог Закону Украiни ,dlpo доступ

8) пiдготовку матерiалiв з питань запобiгання i протидiТ корупцiйним та
пов'язаним iз корупцiсю правопорушенням поза межами кримiнального
провадження для публiкацii у засобах MacoBoi iнформацii;

до публiчноi iнформацiЬ;

9) первинний
свосчасне, повне

облiк роботи
та достовiрне

та складання статистичноi
вiдображення результатiв

звiтностi,
роботи у

Iнформацiйно-аналiтичнiй системi кОблiк та статистика органiв прокуратури).

4. OcHoBHi напрями дiяльностi вiддiлу:

1) вивчення проектiв протоколiвпро адмiнiстративнi правопорушення,
пов'язанi з корупцiею, якi складаються уповноваженими на те посадовими
особами органiв Нацiона_lrьноi полiцii, на предмет наявностi чи вiдсутностi
ознак адмiнiстративного правопорушення (уповноваженими особами
Нацiональноi полiцii Украiни е працiвники Щепартаменту стратегiчних
розслiдувань та ,Щепартаменту внутрiшньоi безпеки, вiдповiдно до положень
про них);

2) пiдготовка матерiалiв та под€шьша ik передача до iнших
структурних пiдроздiлiв для вжиття заходiв представницького характеру поза
межами кримiнального судочинства з метою вiдшкодування збиткiв, шкоди,
заподiяноi державi внаслiдок вчинення пов'язаного з корупцiею
правопорушення, визнання незаконними нормативно-правових aKTiB, рiшень,
визнання недiйсними правочинiв;

3) iнiцiювання у встановленому порядку внесення вiдомостей до
единого реестру досудових розслiдувань про вчинення корупцiйних та iнших
IIравопорушень;

4) пiдготовка подань, передбачених частиною 3 cTaTTi 65 Закону;

5) забезпечення участi у розглядi справ про адмiнiстративнi
правопорушення, пов'язанi з корупцiею, у сулi апеляцiйноi iнстанцii та щодо
посадових осiб, державних службовцiв державних органiв та органiв мiсцевого
самоврядування обласного рiвня; членiв, посадових осiб, державних
службовцiв колегiальних органiв обласного рiвня; депутатiв обласних рад;
сулдiв та працiвникiв сулiв з мiсцем розташування в обласному центрi;
посадових осiб юридичних осiб публiчного права, юрисдикцiя яких
поширюсться на територiю регiону; iнших суб'ектiв за дорученням
керiвництва обласноi прокуратури ;

б) пiдготовка MaTepiarriB для розгляду на нарадах у керiвництва
обласноi прокуратури, контроль за виконанням прийнятих рiшень, органiзацirо
виконання завдань i доручень керiвництва обласноi прокуратури в межах
компетенцii вiддiлу;

7) участь у плануваннi роботи обласноi прокуратури, здiйснення
контролю за свосчасним i якiсним виконанням планових заходiв;



8) вивчення практики застосування законодавства у сферi запобiгання i
протидii корупцiйним та пов'язаним iз корупцiею правопорушенюIм;

9) розгляд заяв, запитiв, звернень громадян, представникiв державних
органiв i громадських органiзацiй, вжиття заходiв у межах компетенцii' до
усунення виявлених порушень закону з питань, що вiднесено до компетенцiТ
вiддiлу;

вiдомостей щодо результатiв дiяльностi у сферi запобiгання i протидii корупцii
поза межами кримiнального провадження;

11) забезпечення згiдно з компетенцiею

10) висвiтлення у засобах масовоi iнформацii та електронних мережах

виконання вимог
Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>;

|2)
вiддiлу;

13)
скJIадання

здiйснення аналiтичноi та методичноi роботи за напрямом дiяльностi

забезпечення ведення первинного облiку
у межах компетенцiI статистичноi звiтностi.

роботи, ведення та

5. Повноваження працiвникiв вiддiлу

5.1. Начальник вiддiлу:

1) здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовуе, координуе,
спрямовуе та контролюе роботу його працiвникiв з урахуванням планiв роботи,
рiшень нарад, iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Офiсу Генераrrьного
прокурора та Тернопiльськоi обласноi прокуратури, доручень керiвництва;

2) забезпечуе взасмодiю вiддiлу з iншими структурними пiдроздiлами
обласноi прокуратури, судовими) правоохоронним та iншими органами;

3) здiйснюе розподiл обов'язкiв мiж працiвниками вiддiлу;

4) вносить пропозицiТ до плану роботи обласноТ прокуратури;

5) органiзовуе пiдготовку матерiалiв та, за наявностi пiдстав, вносить
пропозицii керiвництву обласноi прокуратури щодо розгляду ik на нарадах;

6) проводить наради з найбiльш важливих питань дiяльностi вiддiлу;

7) розглядае документи, що надiйшли до вiддiлу, пiдписуе, погоджуе i
вiзуе службовi документи в межах cBoei компетенцiI;

8) органiзовуе виiзди до мiсцевих (окружних) прокуратур з метою
проведення перевiрок, наданнrI практичноi допомоги. За дорученням
Керiвництва обласноi прокуратури безпосередньо бере участь у них. Забезпечуе
реа_lriзацiю виiЪдiв та усунення виявлених недолiкiв;

9) забезпечуе проведення аналiтичноi i методичноiроботи, пiдготовку i
проВедення навча-пьно-N{етодичних заходiв та заходiв щодо пiдвищення дiловоТ
квалiфiкацii працiвникiв вiддiлу;

10) органiзовуе вивчення та пiдготовку документiв, спрямованих на



вдосконаJIення дiяльностi у сферi запобiгання та протидii корупцii поза межами
кримiнального провадження ;

11) систематично здiйснюе монiторинг даних державних peecTpiB, баз

даних державних органiв, iнформацiйного простору, iнших джерел iнформацiТ з
метою виявлення фактiв корупцiйних, пов'язаних iз корупцiею правопорушень,
iнших порушень вимог Закону, та надае пропозицii щодо вжиття зах"одiв

реагування на виявленi порушення у межах компетенцii;

12) забезпечуе перевiрку свосчасностi, повноти i достовiрностi внесення
вiдомостей про результати прокурорськоi дiяльностi до Iнформацiйно-
аналiтичноi системи кОблiк та статистика органiв прокуратури);

13) здiйснюе особистий прийом, органiзовуе розгляд звернень |ромадян,
юридичних осiб, запитiв та звернень народних депутатiв УкраiЪи та депутатiв
мiсцевих рад, представникiв органiв державноi влади i управлiння, громадських
органiзацiй;

14) органiзовуе роботу з надання публiчноТ iнформацii вiдповiднg до
вимог Закону Украiни ,,Про доступ до публiчноТ iнформацiЬ з питань, що
напежать до компетенцii вiддiлу;

15) органiзовуе пiдготовку матерiалiв для публiкацii в пресi та виступiв
для засобiв масовоТ iнформацii;

1б) вносить пропозицii керiвництву обласноi прокуратури щодо
призначення, перемiщення, звiльнення з посад працiвникiв вiддiлу, порушуе
питання про заохочення чи притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi
працiвникiв вiддiлу та мiсцевих (окружних) прокуратур;

17) органiзовус та контролюе стан ведення дiловодства в вiддiлi;

18) виконуе iншi завдання та доручення керiвництва обла'сноI
прокуратури.

5.2. Прокурор вiддiлу:

1) виконуе завдання та доручення керiвництва прокуратури вищого
рiвня, Тернопiльськоi обласноi прокуратури та вiддiлу;

2) здiйснюе методичне керiвllиIlтво та напежний вплив на ефективнiсть

роботи у мiсцевих (окружних) прокуратурах, оперативний контроль за
своечасним i повним виконанням управлiнських рiшень у межах своеi
компетенцiТ;

3) за дорr{енням керiвництва готуе проекти органiзацiйно-розпорядчих
документiв, листiв iнформацiйного та орiентува-гrьного характеру, листiв iз
зауваженнями;

4) проводить аналiтичну та методичну роботу;
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5) систематично здiйснюс монiторинг даних державних peccTpiB, баз

даних державних органiв, iнформацiйного простору, iнших джерел iнформацii з

метою виявлення фактiв корупцiйних, пов'язаних iз корупцiею правопорушень,

iнших порушен" Ъ"rо. Закону, та надае пропозицii щодо вжиття заходiв

реаryвання на виявленi порушення у межах компетенцii;

б) з метою встановлення пiдстав для вжиття заходiв у межах

компетенцii вiддiлу за дорученням керiвництва особисто вивчае кримiнальнi

провадження, адмiнiстративнi справи, матерiали;

7) готуе за дорученням керiвництва матерiали для розгляду на нарадах,

у тому числi за у{астю правоохоронних та iнших органiв державноi влади;

s) iнiцiюе внесення вiдомостей про корупuiйнi кримiнальнi

правопорушення до единого ре€стру досудових розслiдувань;

9) за доруЧенняМ керiвниЦтва обласноi прОкуратурИ та вiддiлу бере

участь у розглядi справ про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з

корупцiею, за протоколами, складеними спецiально уповноваженими
суб'сктами у сферi протидii корупцiI регiонального рiвня;

10) вживае заходiв щодо вiдшкодування збиткiв, завданих корупцiйними

та пов'язаними з корупцiею правопорушеннями державi, територiаlrьним

громадаМ або гроМадянам, а також передбачених статтями 65-69 Закону;

11) вивчае проекти протоколiв про адмiнiстративнi правопорушеннrI,

пов'язанi з корупЦiею, складенi уповноваженими особами регiон€шьних органiв

спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцii;

|2) за доргIенням керiвництва здiйснюс виiзди до мiсцевих (окружних)

прокуратур для наданнrI практичноi допомоги та проведення перевiрок,

контролЮе фактичне усунення виявлених недолiкiв;

13) iнiцiюе вжItття заходiв реаryвання, спрямованих на усунення
недолiкiв в органiзацii роботи мiсцевих (окружних) прокуратур, порушень

виконавськоi дисциплiни;
професiйноI майстерностi та

16) отримус iнформацiю за предметнLIми напрямами 1 закрlпленими

прокуратурами, а також вивчае стан iнформацiйно-аналiтичного забезпечення

14) постiйно пiдвищуе piBeHb своеi
вдосконаJIюе органiзацiю службовоТ дiяльностi;

дiопi"о.ri закрiплених прокуратур та реа_гliзацiю заходiв

виiздiв;

l7) готус матерiали для оприлюднення та наданнrI

н€Lлежить до компетенцii вiддiлу;

за результатами

iнформацii, , що

18) веде облiк виконаноI роботи;
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19) виконус iншi доручення керiвництва обласнот прокуратури та

вiддiлу.

Головний спецiалiст вiддiлу:

1) забезпечуевиконаннявимогорганiзацiйно-розпорядчихдокумеНтiв
з питань дiловодства в органах прокуратури УкраiЪи, Регламенry

тернопiльськот обласноi прокуратури, наказiв Генера,гlьного прокурора з

питань дiловодства;

2) здiйснюс ведення дiловодства у вiддiлi забезпечення дlяльност1 у

сферi зьпобiгання та протидiт корупцii та, за дорученням керiвництва обласнот

,rро*урurури, у iнших структурних пiдроздiлах обласноi прокуратури;

3) приймае вхiднУ та внутрiшню кореспонденцiю, рееструе у системi

електронного документооЪi.у, ,rЬ"iд*пuдно передае iT керiвнику вiддiлу для

органiзацii розгляДУ, о також до iнrпих структурних пiдроздiлiв на розгляд i

виконання;

4) рееструе вихiднi документи, передае ix для вiдправлення адресатам;

5) формуе номенклатурнi справи та наглядовi провадженнrI, оформляе

i передае ii до архiвного фонду Тернопiльськоi обласноi прокуратури;

електронного документообiry органiвб) вносить до бази системи електронноl-о лuKyMtrrrIU\J\JrIJ wIJlq,лrD

npo*ypuryp" Украiни необхiднi данi щодо документiв, якi перебувають на
бази

розглядi у вiддiл;

7) спiльно з керiвником вiддiлу складае номенклатуру справ;

8) рееструе та веде облiк документiв з грифом обмеження доступу

<Для службового користування)), що 
"uдiишJIи 

на ро..п"д до вiддiлу;

9) забезпечус оперативний пiдбiр, передання, проходження

документiв, iх збереження;

10) забезпечуе друкування i тиражування документiв, ik доставку

адресатам, пiдбiр наглядових проваджень та виконаннrI 1нших дорrIень

,."piu.r"r.a вiддiлу у межах компетенцiТ;

11) вiдповiдае за належне ведення книг облiку, карток облiку руху

документiв тощо;

12) виконуе програмнi й технiчнi завдання з

iнформацiйного забезпечення дiяльностi вiддiлу;

13) веде облiк робочого часу працiвникlв вlддlлу;

вiддiлi забезпечення дiяльностi

комп'юте|rо-

14) постiйно пiдвиrцуе piBeHb своеi. професiйнот майстерностi та

вдоскон€шюе органiзацiю службовоi дiяльностi;

15) виконуе iншi завдання та службовi доруIення керiвництва

ТерrrопiльськоI обласноТ прокуратури та вiддiлу,



8

ТаКОЖ За наJIежне виконання пiдпорядкованими працiвниками службових
обов'язкiв.

б.3. Прокурор вiддiлу та головний спецiаlriст вiддiлу вiдповiдають за
сво€часне та якiсне виконання cBoik функцiонzlJlьних обов'язкiв, а також
дорr{ень керiвництва обласноi прокуратури та вiддiлу.

б.4. Працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за порушення Присяги
ПРОКУрора, Присяги державного службовця Кодексу професiйноi етики та
ПОВеДiНКи прокурорiв, Загальних правил етичноi поведiнки державних
СЛУжбовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, службових обов'язкiв,
СЛУЖбОвОi (труловоТ) та виконавськоi дисциплiни, а також в iнших випадках
ЗГiДНО з .Щисциплiнарним статутом прокуратури Украiни, Законами УкрЬiЪи
<Про прокуратуру), <Про запобiгання корупцii>, uПро державну службу>>,
законодавством про працю.

Вiддiл забезпечення дiяльностi у сферi
запобiгання та протидii корупцii
Тернопiльськоi обласноI прокуратури


