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ПОЛОЖЕННЯ

про вiддiл захисry iHTepeciB дiтей та протидii насильству
ТернопiльськоТ обласноi прокуратури

1. Загальнi

положення

1.1. Вiддiл захисту iHTepeciB дiтей та протидiТ насильству (далi - вiддiл) е
самостiйним структурним пiдроздiлом Тернопiльськоi обласнот прокуратури,
пiдпорядкованим першому заступнику або заступнику керiвника обласнот
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськот

обласноТ лрокуратури.

1,2.

У

своiЙ дiяльностi вiддiл керуеться Конституцiсю

УкраТни,

Кримiнальним та Кримiнальним процесу€шьним кодексами УкраТни, Законом
украiни <IIро прокуратуру) та iншими актами законодавства, наказами
генерального прокурора та керiвника обласноi прокуратури, Регламентом
тернопiльськот обласноi прокуратури, а також цим Положенням.

взасмодiт з iншими структурними
пiдроздiлами обласноi прокуратури, мiсцевими (окружними) прокуратурами,
правоохоронними та iншими державними органами.

1.3. Вiддiл органiзовус роботу

у

Структура вiддiлу
2.|. ВiдДiл очолЮс начаJIьник.До штату вiддiлу також входять прокурори.
2.2. Обов'язки начальника вiддiлу у разi його вiдсутностi виконуе
2.

прокурор вiддiлу вiдповiдно до наказу керiвника обласнот прокуратури.
2.3- Робота працiвникiв вiддiлу заJIежно вiд покладених на них

органiзовусться

за

територiальним

або

функцiй

функцiональним (.р.дйЬ.ним)

принципами вiд пОвiднО до розподi-тtу обов' язкi в, який здiйснюеться наЧtIJ'I Ьником
вiддiлу та затверджуеться заступнI.{ком керiвника обласrrоТ прокуратури зг.iдно з
розгrодiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласrrот прокуратури.
3. OcHoBHi завдання вiддiлу

3.1.

Органiзацiя i проlIесуальне керiвництво досудовим розс.ltiдуванням,
вирiшення вiдповiдно до закону iншtих IIитань пiд час кримiнального
провадження та пiдтримання публiчноl,о обвинувачення
у кримiнальних
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провадженнях про злочини у сферi охорони дитинства, у кримiнальних
провадженнях щодо неповнолiтнiх, а також у яких неповнолiтня особа залучена

як потерпiлий або е особою, права та iнтереси якоТ порушено чи
Може бути порушено внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення.

ДО ПроВадЖення

3.2.

Виконання вимог закону пiд час приймання, ресстрацiТ, розгляду та
вирiшення заяв i повiдомлень про вчинення кримiнального правопорушення,
СВО€часне внесення вiдомостей до Сдиного ресстру досудових розслiдувань
(далi - СРДР).

3.3.

Органiзацiя та забезпечення швидкого, повного та неупередженого
РОЗСЛiдУваНня кримiнальних правопорушень, а також оскарження незаконних
СУДОВИх Рiшень на стадiТ досудового розслiдування
судового розгляду
КРИмiнаrЬних проваджень зазначеноТ категорiТ, виконання вимог закону про
невiдворотнiсть покарання за вчинене кримiнальне правопорушення.

i

3.4.

ЗаПОбiгання незаконному притягненню особи до кримiнальноТ
вiдповiдальностi та необrрунтованому застосуванню щодо неi заходiв
процесуального примусу.

3.5.

ЗабеЗпечення вiдшкодування збиткiв, завданих кримiнальними

правопорушеннями.

3.б.

Застосування належноi правовот процедури до кожного учасника
кримiнального провадження, забезпечення особам, затриманим за пiдозрою у
вчиненнi кримiнального правопорушення, права на захист', у тому числi в
порядку, визначеному Законом Укратни <про безоплатну правову допомогу).

3.7.

Здiйснення нагляду за додержанням законiв органами, якi проводять
оперативно-розшукову дiяльнiсть, у частинi попередження, виявлення i
припинення кримiнальних правопорушень, зазначених у пунктi 3.1 цього
Положення, розшуку осiб, якi ix вчинили та переховуються вiд органiв
досудового розслiдування, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального
покарання, безвiсно вiдсутнiх дiтей.

3.8.

Здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час виконання
судових рiшень у кримiнаJIьному провадженнi, а також застосування iнших
заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистоi свободи

дiтей.

3.9.

Здiйснення повноважень представництва
судових рiшень у сферi охорони дитинства.

в судi та при виконаннi

3.10. Органiзацiйне та методичне керiвництво дiяльнiстю мiсцевих
(окружних) прокуратур у межах повноважень вiддiлу.
3.11. Впровадження iнновацiйних методiв здiйснення прокурором

повноважень у крипriнальному провадженнi стосовно неповнолiтнiх, якi вчинили
кримiнальне правопорушення або залученi до провадження як потерпiлий або
свiдок, з урахуванням кращих мiжнародних практик.

3.12. Вжиття заходiв щодо забезпсчення координацiТ дiяльностi
правоохоронних органiв з протидiТ кримiнальнiЙ протиправностi серед
неПоВНолiтнiх, кримiнальних правопорушень стосовно дiтей та у сферi охорони

дитинства.

3.13. Вiддiл у межах повноважень також забезпечус:
- Участь у плануваннi роботи 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 обласноТ прокуратури;

-

проведення перевiрок у мiсцевих (окружних) прокуратурах, надання
ПРаКТИЧнОТ допомоги iх керiвникам, контроль за усуненням виявлених недолiкiв;

-

ПiДгОТоВкУ просктiв органiзацiйно-розпорядчих документiв обласноi
ПРОКУРаТУРИ, ЛИсТiв iз зауваженнями, орiентовного та iнформацiйного характеру
з питань, що наJIежать до компетенцii вiддiлу;

-

ОСОбистий приЙом, розгляд

-

виконання вимог Закону УкраТни кПро доступ

i вирiшення звернень громадян, запитiв i
звернень народних депутатiв Укратни, депутатiв мiсцевих рад, представникiв
державних, громадських органiзацiй, iнших осiб, а також скарг учасникiв
кримiнального провадження на дiТ та рiшення слiдчих i прокурорiв;
iнформацii>;

до

публiчноТ

-

здiйснення аналiтичноi та методичнот роботи, участь у заходах щодо
пiдвищення квалiфiкацii, стажування працiвникiв мiсцевих (окружних)
прокуратур;

-

звiтностi;

ведення первинного облiку роботи

та

складання статистичнот

-

пiдготовку матерiалiв для висвiтлення у засобах масовоi iнформацiТ та
розмiщення на офiцiйному вебсайтi обласноТ прокуратури;

-

ведення дiловодства, додержання режиму ceKpeTHocTi, збереження
матерiальних HociTB iнформацiТ з обмеженим доступом.
3.2. OcHoBHi напрями дiяльностi вiддiлу:
- процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням, вирiшення
вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального провадження та
пiдтримання публiчного обвинувачення У кримiнальних провадженнях про
злочини, зазначенi в пунктi з.1 цього Положення, а також за дорученням
керiвництва обласнот прокуратури в iнших кримiнальних провадженнях;
- приймання, реестрацiя, розгляд заяв i повiдомлень лро вчинення
вiдповiдних кримiнальних правопорушень, свосчасне внесення щодо них
вiдомостей до СРДР;
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-

нагляд за додержанням законiв при гIроведеннi слiдчих, негласних
слiдчих (розшукових) дiй у вiдповiдних кримiнальних провадженнях;

-

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслiдування
кримiнальних правопорушень, пiдтримання публiчного обвинувачення в судi,
)/часть у переглядi судових рiшень в апеляцiйному порядку;

-

вивчення стану досудового розслiдування у конкретних кримiнальних
ПРОВаДЖеННяХ, пiдготовка висновкiв (просктiв рiшень) щодо необхiдностi
доручення под€шьшого розслiдування iншому органу (замiни прокурор&, що
ЗДiЙСнюс процесу€Lпьне керiвництво досудовим розслiдуванням), проектiв
Рiшень про скасування незаконних та необrрунтованих постанов слiдчих i
прокурорiв;

-

ЗдiЙснення нагляду

-

органiзацiйне

за

додержанням законiв

при

провадженнi
ОПераТивно-розшуковоТ дiяльностi оперативними пiдроздiлами територiальних
ОРГаНiв НацiональноТ полiцii УкраТни, Служби безпеки УкраТни, !ержавноТ
фiСКаЛьноi служби УкраТни, територiа_пьних пiдроздiлiв з питань пробацiТ
захiдного мiжрегiонального управлiння з питань виконання кримiнальних
ПОКаРаНЬ Та ПРОбацiТ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiдповiдно до компетенцii;

та методичне керiвництво дiяльнiстю мiсцевих
(окружних) прокуратур з питань нагляду за додержанням законiв органами
ПРаВОПОРяДкУ при провадженнi досудового розслiдування, процесуального
керiвництва ним та участi У судовому провадженнi у кримiнальних
провадженнях про злочини, зазначенi у пунктi 3.1 цього Положення;
про

-

опрацювання iнформацiй, висновкiв мiсцевих (окружних) прокуратур
ухвалення реабiлiтуючих судових рiшень за визначеною категорiсю

кримiнальних проваджень

та

наявнiсть пiдстав для

iх

оскарження

в

апеляцiйному чи касацiйному порядку, ведення облiку таких судових рiшень;
забезпечення роботи з координацiiдiяльностi правоохоронних органiв
щодо протидiт кримiнальнiй протиправностi у сферi охорони дитинства, у тому
числi протидii кримiнальним правопорушенням, вчиненим неповнолiтнiми та
стосовно них;

-

-

забезпечення нагляду за додержанням Закону УкраТни <Про пробацiю>
лри застосуваннi досудовоt, наглядовот та пенiтенцiарнот пробацii у межах
компетенцii;

-

органiзацiя нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових
рiшенЬ у кримiНальниХ провадженнях, а такоЖ гlри застосуваннi iнших iаходiв
примусового харакТеРУ, пов'язаних з обмеженням особистоТ свободи дiтей;

-

з питань органiзацiТ
виконання судових рiшень у кримiнальних провадженнях та iнших примусових
заходiВ ГоловниМ управлiНням НацiональноТ полiцii в Тернопiльськlй областi,
управлiнням fJержавнот пенiтенцiарнот служби Укратни в Тернопiльськiй
областi, територiальними пiдроздiлами з питань пробацii Захiдного
здiйснення нагляду за додержанням законiв
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мilкрегiонального управлiння з питань виконання кримiнальних покарань та
ПРОбацiТ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни, !ержавною установою кЧорткiвська
УсТанова виконання покарань (J$ 26)>> та iншими територiальними органами
ВИКОНавчоi влади, пiдпорядкованими Тм пiдприемствами, установами,
органiзацiями щодо захисту прав дiтей;

-

вивчення наявностi пiдстав для представництва

в судах у

сферi

охорони дитинства, пiдготовка позовiв в порядку цивiльного, адмiнiстративного
Та ГосПодарського судочинства, опрацювання матерiалiв rцодо наявностi пiдстав
для застосування представницьких гIовноважень;

-

ПiдгоТоВка вiдзивiв на позовнi заяви, вiдповiдей на вiдзиви, пояснень,
ЗаЯВ, КЛОПОТанЬ, аПеляцiЙних i касацiЙних скарг на судовi рiшенн я) заяв про Тх
перегляд за нововиявленими або виключними обставинами, контроль за ходом i
результатами Тх судового розгляду;

-

органiзацiя та забезпечення участi у розглядi судами цивiльних,
адмiнiстративних та господарських справах у сферi охорони дитинства за
позовами прокурорiв або тих, у якi прокуратурою iнiцiйовано вступ;

-

iнiцiювання перегляду незаконних судових рiшень та забезпечення

на неправосуднi рiшення суду у цивiльних,
адмiнiстративних та господарських справах, пiдготовка заяв i клопотань;
свосчасного реагування

-

вивчення iнформацii, розмiщеноi в единому державному peccTpi
судових рiшень, якi зачiпають iнтереси держави у сферi охорони дитинства та
постановленi без участi прокурора, визначення наявностi пiдстав для вступу та
Тх оскарження в апеляцiйному або касацiйному порядку;

-

вивчення стану представницькоТ дiяльностi щодо захисту iHTepeciB
держави у сферi охорони дитинства, вжиття заходiв до усунення недолiкiв при
пiдготовцi мiсцевими (окружними) прокуратурами процесу€lJIьних документiв
у
цивiльному, адмiнiстративному та господарському судочинствi;

-

вжиття заходiв, спрямованих на своечасне, повне i реальне виконання
судових рiшень, постановлених у справах за позовами, заявами прокурорiв,
забезпечення належного захисту iHTepeciB держави при iх виконаннi;

- iнiцiювання в установленому порядку внесення вiдомостей ло
про вчинення кримiнальних правопорушень;
-

завдань.

срдр

вiддiл виконус й iншi функцii, що випливають з покладених на нього

4. ПовноважеIIня

працiвникiв вiддiлу

4.1. Начальник вiддiлу:

-

здiйснюе загальне керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовуе,

спрямовус i контролюс роботу пiдпорядкованих працiвникiв з
урахуванням
планiв роботи обласнот прокуратури, рiшеrrь нарад, iнших органiзацiйно-
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розпорядчих документiв;

- ЗдiйснюС розподiл обов'язкiв мiж працiвниками вiддiлу, подае його на
ЗаТВердЖення першому заступнику (заступнику) керiвника обласноТ
ПРОКУРаТУРИ Згiдно З розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури;

-

ВНОСИТЬ ПРОПОЗицii до плану роботи обласноi прокуратури, забезпечуе
контроль за своечасним i якiсним виконанням планових заходiв;

-

Забезпечус пiдготовку проектiв наказiв

та iнших

органiзацiйно_

розпорядчих документiв, що вiдносяться до компетенцiТ вiддiлу;

органiзову€ виконання i здiЙсню€ контроль за свосчасним i якiсним
виконанням завдань, доручень Офiсу Генерального прокурора та керiвництва
обласноТ прокуратури з питань, що н€Lлежать до компетенцiТ вiддiлу;

-

-

РОЗГЛяДае документи,

-

органiзову€ та здiйснюс

що надiйшли до вiддiлу, у межах компетенцiТ

пiдписус i вiзус службову документацiю;
- вносить пропозицiт та забезпечус пiдготовку матерiалiв для розгляду на
нарадах у керiвництва обласноi прокуратури, своечасне та якiсне виконання ik
рiшень;

керiвництво досудовим

в межах

компетенцiт вiддiлу процесуальне
розслiдуванням, пiдтримання публiчного

обвинувачення, вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час
кримiна.llьного провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi
негласних та iнших слiдчих i розшукових дiй органами правопорядку;
- органiзовус в межах компетенцiТ вiддiлу вивчення ефективностi
досудового розслiдування та процесу€L.Iьного керiвництва у кримiнальних
провадженнях про кримiнальнi правопорушення, зазначенi у пунктi 3.1 цього
Положення;

- органiзовус

впровадження iнновацiйних методiв здiйснення прокурором
Ilовноважень у кримiнальному провадженнi стосовно FIеповнолiтнiх, якi вчинили
кримiнальне правопорушення або залученi до провадження як потерпiлий або
свiдок, з урахуванням кращих мiжнародних практик, зокрема кримiнальних
у
провад}кеннях, у яких кримiналъне правопорушення повоязане iз вчиненням
насильницьких дiй rцодо дiтей;

- бере участь у координацii дiяльностi правоохоронних орг,анiв щодо
припинення та попередження злочинних проявiв у сферi охорони дитинства;

-У

межах компетенцiт вiддiлу органiзовус та забезпечус нагляд за
додержанняМ законiв оперативними пiдроздiлами територiальних органiв
правопорядку пiд час проведення ними оперативно-розшуковоТ дiяльностi.
Безпосередньо здiйснюе нагляд за додержанням законiв при провадженнi
оператиВно-розшУковоТ дiяльностi пiдроздiлами управлiння сБ УкраТни в

Тернопiльськiй областi, Головного управJIiння Щержавноi фiскальноi служби
у
Тернопiльськiй областi; територiальних пiдроздiлiв з питань пробацii ЗахiдногЬ
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мiжрегiонального управлiння з питань виконання кримiнальних покарань та
пробацii IVIiHicTepcTBa юстиrдii УкраIни;

- органiзову€ роботу вiддiлу з питань

охорони дитинства;

представницькоТ дiяльностi у сферi

- органiзовус нагляд за додержанням Закону Укратни uпро пробацiю) при
застосуваннi досудовоi, наглядовот та пенiтенцiарнот пробацii;

У

органiзову€

нагляд за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень
кримiнаЛьниХ провадженнях, а також при застосуваннi iнших заходiв
-

примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистоi свободи дiтей
у

межах компетенцii. Здiйснюс безпосереднiй нагляд

за

додержанням
законодавства у державнiй ycTaHoBi <чорткiвська установа виконання покарань
(J\Ъ26)), управлiннi .Щержавноi пенiтенцiарноi служби Украiни в Тернопiльськiй
областi, Головному управлiннi Нацiональнот полiцiт Украiни в Тернопiльськiй
областi;

- проводить
- здiйснюе

оперативнi наради з питань органiзацiТ роботи вiддiлу;

i вирiшення у
встановленому порядку звернень громадян, запитiв i звернень народних
депутатiв Украiни, депутатiв мiсцевих рад, представникiв державних та
громадських органiзацiй, iнших осiб, скарг учасникiв кримiнального
провадження на дiт та рiшення слiдчих i прокурорiв
у кримiнальному
провадженнi, а також заяв i повiдомлень про вчинення кримiналrrо.ь
особи

стий прийом, органiзовуе розгляд

tIравопорушення;

- органiзовус та за дорученням керiвництва обласнот прокуратури особисто

у перевiрках мiсцевих (окружних) прокуратур, наданнi- практичноТ
допомоги Тх керiвникам, здiйснюс контроль за Тх реалiзацi€ю та усуненням
бере участь

виявлених недолiкiв,

-

органiзовус проведення аналiтичнот та методичнот
роботи з питань
дiяльностi прокурорiв щодо захисту прав i свобод дiтей, rlurчuпоrо-методичних
заходiв' стажування прокурорiв мiсцевих (окружних) прокуратур;
- органiзову€ ведення первинного облiку роботи, свосчасне, повне й
об'сктивне внесення вiдомостей про результати роботи до iнформацiйноаналiтичнот системи <облiк та статистика органiв .rропурurури) (далi
- Iлс
(ОСОП>), iнформаЦiйноТ системИ <<Система електронного
документообiгу
органiв прокуратури Украiни (далi - IC (СЕЛ)), еРДР, перевiряе
достовiрнiсть
вiдповiдних Даних, склада€ та пiдписус статистичну звiтнiсiь про
роботу вiддiлу;
- органiзовуе пiдготовку матерiалiв про дiяльнiсть вiддiлу
для висвiтлення
у засобах масовот iнформацiт та офiцiйному вебсайтi обласнот nponyporypr;

-

вносить

в

установленому порядку пропозицii щодо призначення,

перемiщення, звiльнення з посад працiвникiв вiддiлу, заохочення чи притягнення
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до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi;

-

контролюс додержання службовот (труловоi) та виконавськоi дисциплiни
у вiддiлi, забезпечуе н€Lлежнi умови працi;

-

органiзовуе

-

виконус iншi завдання

та контролюе стан

ведення дiловодства

збереження iнформацiТ з обмеженим доступом;

i

прокуратури.

у пlдроздlл1,

службовi доручення керiвництва обласнот

4.2. Прокурори вiддiлу:

- безпосередньо виконують завдання i доручення керiвництва обласноi

прокуратури, начальника вiддiлу;

- у

межах компетенцii вiддiлу здiйснюють методичне керiвництво
закрiплених
дiяльнiстю
мiсцевих (окружних) прокуратур, оперативний контроль
за своечасним та повним виконанням ними управлiнсъких
рiшень;

-

вивчають якiсть документiв, що надходять з мiсцевих (окружних)
прокуратур, вживають заходiв щодо усунення недолiкiв при Тх пiдготовцi;
- у межах компетенцiт готують проскти службових листiв, наказiв та

органiзацiйно-розпорядчих

документiв;

iнших

- беруть участь у пiдготовцi матерiалiв на розгляд нарад керiвництва
у

обласноТ прокуратури;

-

приймають участь

у

у мiсцевих (окружних)
прокуратурах, наданнi практичноТ допомоги Тх керiвникам;
- за дорученням керiвництва розглядають звернення громадян, запити та
звернення народних депутатiв Украiни, депутатiв мiсцевих
рад, представникiв
державних та громадських органiзацiй, iнших осiб; повiдомлення
засобах
масовоТ iнформацiТ, запити
кримiнального провадження

проведеннi перевiрок

на

iнформацiю,
на рiшення, дii

а

у

також скарги учасникiв
чи бездiяльнiсть слiдчих i

прокурорiв, заяви i повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення,
готують проскти вiдповiдей та iнформацiй;

-

вносять вiдомостi до

IAC (оСоП), срдр,

забезпечують повноту

i достовiрrriсть вiдповiдних даних, опрацьовують документи в IC ,,СВДu;

* готують матерiали та приймають
участь у

навчально-методичних

заходах, проведеннi аналiтичноТ роботи, стажуваннi працiвникiв мiсцевих
(окружних) прокуратур

-

;

ЗДiЙСНЮЮТЬ НаГЛЯД ДОДержанням законiв при
реестрацiТ та вирiшеннi
заяв i повiдомлень про злочини за участю неповнолiтнiх, внесЪннi вiдомостей
до
ердР щодо кримiнальних правопорушень даноТ категорiТ;
здiйснюють процесу€l,ТЬНе керiвництво досудовим

-

розслiдуванням,

нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих, негласних слiдчих
(розшукових) дiй у вiдповiдних кримiнальних провадженнях та пiдтримують
у
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них публiчне обвинувачення, вирiшують вiдповiдно до закону iншi питання пiд
час кримiнального провадження;

-

за наявностi пiдстав здiйснюють пiдготовку апеляцiйних

i касацiйних
скарГ на судовi рiшення, заяВ про Тх перегляд за нововиявленими або
виключними обставинами, здiйснюють контроль за ходом i
результатами Тх

судового розгляду;
вивчають матерiали кримiнальних проваджень за
участi неповнолiтнiх,
оперативно-розшукових справ, готують висновки щодо додержання закону, прав

-

неповнолiтнiх та iнших осiб пiд час досудового розслiдування, оперативнорозшуковоТ дiяльностi та з iнших питань;
- вiдповiдно до компетенцiт безпосередньо здiйснюють нагляд за
додержанняМ законiВ оператиВними пiдроздiлами територiальних органiв
правопорядку пiд час проведення ними оlrеративно-розшуковоi
дiяльностi;

-

У випадках, визначених законодавством,

iнiцiюють перед керiвництвом
питання про скасування незаконних Процесуальних
рiшень у кримiнальних

провадженнях та оперативно-розшукових справах;

-

готуютЬ вказiвки i доручення з питань органiзацiТ процесуаJIьного
керiвництва досудовим розслiдуванням, пiдтримъння обвинува"ь,r"" та
виконання судових рiшень у кримiнаJIьних провадженнях;
- контролюютЬ стан досудового розслiдування та процесу€Lльного
керiвництва у вiдповiдних кримiнальних провадженнях i пiдтримання
публiчного обвинувачення, вивчають результати судового
розгляду конкретних
кримiнальних проваджень, законнiсть та обrрунтованiсть .удоur*
рiшень;
- ЗДiЙСНЮЮТЬ НаГЛЯД За додержанням Закону УкраТни uПро пробацiю>
при зас],осуваннi досудовот, наглядовоi та пенiтенцiарноi пробацiт;
- здiйснюють нагляд за додержанням законiв при виконаннi судових
рiшенЬ у кримiНаJIьниХ провадженнях, а також при застосуваннi iнших заходi"
примусового харакТеРУ, пов'язаних з обмеженням особистоТ свободи
дiтей;
- безпосередньо здiйснюють нагляд за додержанням законодавства
державнiй ycTaHoBi <Чорткiвська установа виконання покарань (J\lb26)),у
управлiннi !ержавнот пенiтенцiарноi служби Укратни в Тернопiльськiй областi
Головному управлiннi Нацiональноi полiцii УкраiЪи в Тернопiльськiй
областi;

-

застосовують передбаченi статтею 2З Закону УкраТни uПро
прокуратуру) повноваження з метою вивчення наявностi лiдстав

представництва в судах у сферi охорони дитинства;

-

готують проекти позовiв

для

у сферi охорони дитинства в порядку
цивiльного, адмiнiстративного та господарського судочинства;
- готують вiдзиви на позовнi заяви, вiдповiдi на вiдзиви, пояснення,
заяви, клопотаНня, апелЯцiйнi i касацiйнi скарги на судовi
рiшення , заяви про Тх
перегляд за нововиявленими або виключними обставинами
у справах,
розглянутих за участю обласноi гIрокуратури' аза вказiвкою iT керiвницruu
*noo
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iнших судових рiшень, здiйснюють контроль за ходом i
результатами

рOзгляду;

Тх

судового

-

беруть участь у розглядi судами цивiльних, адмiнiстративних
та
господарських справ У сферi охорони дитинства
випадках,,

наказами Генерального прокурора;

У

визначених

-

iнiцiюrоть перегляд незаконних судових
рiшень та забезпечення
свосчасного реагування на неправосуднi
рiшення суду у цивiльних,

адмiнiстративних та господарських справах, готують заяви
i клопотання до суду;
- вивчають судовi рiшення, розмiщенi в Сдиноп,rу державному peecTpi
судових рiшень, якi зачiпають iнтереси держави сферi Ъrоро*r,
у
дитинства та
постаноВленi беЗ участi прокурора, щодо наявностi-.riдстав
для вступу та Тх
оскарження в апеляцiйному або касацiйному порядку;

-

вживають заходiв, спрямованих
виконаннЯ судовиХ рiшень, постаноВлених

на сво€часне, повне i
у справах за позовами,

реальне
заявами
прокурорiв, забезпечують належний захисту iHTepeciB
дерх(ави при ix виконаннi;
iнiцiюють в установленому порядку внесення вiдомостей
до СР{Р про
вчинення кримiнальних правопорушень;

-

-

1l

здiйснюють оприлюднення лостовiрнот та повнот публiчноi
iнформачii,

оновлення;

-

постiйнО ПрацюютЬ наД пiдвищенняМ свого професiйного
рiвня,
накопичують i систематизують iнформацiйнi маrерiаrrи
,u закрiпленими

напрямами дiя-тtьностi, ведуть облiк проведеноI
роботи;
- ВИКОНУЮТЬ iНШi ЗаВДаННЯ Та СЛУжбовi
доручення керiвництва обласнот
прокуратури та нач€цIьника вiддiлу.

Вiдповiдальнiсть працiвникiв вiддiлу
5.1. Начальник вiддiлу вiдповiда€ за належнч органiзацiю
роботи з
виконання покладених на вiддi_тI завдань та службо"r,
доручень керiвництва
5.

обласноТ прокуратури.

5,2, ГIрокурори вiддiлУ вiдповiдають за належне виконання
службових обов'язкiв,

cBoix
свосчасне та якiсне виконання завдань та службових
доручень керiвництва обласноi прокуратури та начальника
вiддiлу.
5,3, I1рацiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за порушення
Присяги
прокурора, Кодексу професiйноТ етики та поведiнк"
nponyiopiB, службових
обов'язкiв, службовоi (трудовоi) та виконавськот
дисциплi ни, атакож в iнших
випадках згiдно iз Законами Укратни <про
прокуратуру), <про запобiгання
корупцii>, законодавством про працю.

Вiддiл захисту iн,гересiв дiтей
та протидii насильству
ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури

