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поло}кЕння

про вiддiл ведення €диного ре€стру досудових розслiдуваltь та
iнформацiйно-аналiтичноi роботи Тернопiльськоi обласноi прокуратури

1.

Загальнi положення

1.1. Вiддiл ведення Сдиного реестру досудових розслiдувань та
iнформацiйно-аналiтичноТ роботи (дuлi - вiддiл) е самостiйним структурним
пiдроздiлом ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури, пiдпорядкованим керiвнику
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури.

У

своТй дiяльностi вiддiл керусться Конституцiсю УкраТни,
Кримiнальним процесуальним кодексом Украiни, Законами УкраТни <Про
прокуратуру), пПро державну статистику), (Про iнформацiю>>, uПро захист
1.2.

персональних данихD, iншими актами законодавства, наказами Генерального
прокурора та керiвника обласноi прокуратури, Регламентом Тернопiльськоi
обласноi прокуратури, а також цим Положенням.

1.3. Свою роботу вiддiл органiзовус у взаемодii з iншими структурними
пiдроздiлами обласноi прокуратури, мiсцевими (окружними) прокуратурами,
вiдповiдними пiдроздiлами органiв державноI влади
вiдомств,
rIравоохоронними органами з питань статистики.

та

2.

Структура вiддiлу

2.1. Вiддiл очолюс начаJIьник вiддiлу. Що штату вiддiлу також входять
головнi спецiалiсти.
2.3. Робота працiвникiв вiддiлу залежно вiд покладених на них функцiй
органiзовусться
територiальним
функцiональним (предметним)
принципами вiдповiдно
розподiлу обов'язкiв, який здiйснюеться
начальником вiддiлу та затверджуеться керiвником обласноi прокуратури,

за

до

i

Посадовi обов'язки головних спецiалiстiв закрiплюються у посадових
iнструкцiях, якi погоджуються начаJIьником вiддiлу та затверджуються
керiвником обласноi прокуратури.

3.

OcHoBHi завдання та функцiТ вiддiлу
3.1. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв обласноТ прокуратури
з питань ведення Сдиного реестру досудових розслiдувань, статистики та iT
аналiзу вiдповiдно до вимог законодавства, нормативно-правових aKTiB та

органiзацiйно-розпорядчих документiв Офiсу Генерального прокурора та
обласноТ прокуратури.

3.2. Забезпечення наJIежного функчiонування Сдиного реестру
досудових розслiдувань (дuлi _ ердр) та iнформацiйно-аналiтичноi системи
<облiк та статистика органiв прокуратури> (далi _

Iдс (ОСОП)).

3.3. Органiзачiя доступу працiвникiв обласнот прокуратури

до
справ

пiдсистем Сдиноi iнформацiйноi системи MiHicTepcTBa внутрiшнiх
Украiни (далi - eIC МВС).
з.4. Забезпечення контролю за додерх(анням вимог Кримiнального
процесуального кодексу Украiни i Положення про единий реестр досудових
i
рЬзслiдувань, порядок його формування та ведення в органах прокуратури
правоохоронних органах щодо об'ективностi та свосчасностi внесення
вiдомостей до iнформацiйноТ системи ердр, а також наповненнЯ РесстрУ
даними про результати судового розгляду щодо особи у кримiнальному
провадх<еннi.

3.5. Приймання, опрацювання та перевiрка об'сктивностi даних звiтностi
про роботу прокурора, сформованот пiдроздiлами обласноi прокуратури.
ФормуваннЯ зведеноi звiтностi прО результатИ роботи прокурора. Надання
звiтностi до територiального пiдроздiлу Щержавноi служби статистики Украiни.
3.б. Забезпечення контролю за повнотою, якiстю i достовiрнiстю внесення

вiдомостей до IAC (ОСОП) та веденням звiтностi про роботу прокурора у
гriдроздiлах обласноi прокуратури i мiсцевих (окружних) прокуратурах,
здiйснення перевiрок з цих питань.
3.б. Вирiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуаJIьного кодексу
украiни та нормативно-правових akTiB щодо ведення единого реестру
досудових розслiдувань питань, пов'язаних з наданням у визначених випадках
вiдомостей з Сдиного ресстру досудових розслiдувань.
3.7. Формування звiтностi про стан кримiнальноi протиправностi та
(за
результати роботи прокурора. Надання звiтностi до правоохоронних органiв
винятком звiтiв про роботу прокурора), а також до територiального пiдроздiлу
ЩержавноТ служби статистики Украiни.
3.8. Здiйснення перевiрок об'ективного внесення РеестратОРаМИ дО СРЩР
вiдомостей про кримiнальнi правопорушення та результати ix розслiдування з
урахуванням вимог Кримiнального процесу€IJIьного кодексу Украiни i

Положення про единий реестр досудових розслiдувань, ПорЯДок ЙОГО
формування та ведення у правоохоронних органах, якi здiйснюють досудове
розслiдування.

у

розглядi судами клопотань учасникiв
кримiнального провадження з питань, якi належать до компетенцiТ пiдроздiлу.

3.9. Забезпечення участi

розгляд i виконання в межах компетенцii судових ухвал з цих питань.
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3.10. Виконання окремих доручень прокурора, слiдчого, дiзнавача у
конкретному кримiнальному провадженнi з питань, що наJIежать до
компетенцii вiддiлу.

3.11. Запровадження нових методiв систематизацii та анаЛiЗУ
статистичноi iнформацii. Аналiз звiтних даних, виявлення тенденцiй щодо
стану та структури вчинених кримiнальних правопорушенъ, результатiв

прокурорськоi дiяльностi та роботи органiв досудового розслiдування.
3.12. Забезпечення керiвництва обласноi прокуратури, вiдповiдних
структурних пiдроздiлiв обласних прокуратур, мiсцевих (окруlкних)
iнформацiйно-аналiтичними матерiалами про стан i структуру кримiнальних
IIравопорушень, результати роботи прокурора.

3.13. Проведення консультативно-довiдковоТ роботи з питань ведення
iнформацiйноi системи еРДР та IAC (ОСОП).
3.14. Вiдповiдно до покладених завдань вiддiл забезпечуе:

-

плануваннi роботи обласноi прокуратури та контроль За
своечасним i якiсним виконанням планових заходiв;
- пiдготовку матерiалiв на розгляд нарад, органiзацiю та контроль за
виконанням прийнятих рiшенъ з питань, шо наJIежать до компетенцii вiддiлу, а
тако}к виконання завдань i доручень керiвництва Офiсу Генерального

участь

у

прокурора, обласноi прокуратури;

-

органiзацiйне та методичне керiвництво роботою мiсцевих (окруlкних)
прокуратур, контроль за iх дiяльнiстю у межах повноважень вiддiлу;
- надання практичноi i методичноi допомоги, проведеннrI перевiрок у
мiсцевих (окружних) прокуратурах та структурних пiдроздiлах обласноi
прокуратури з питанъ ведення первинного облiку та звiтностi, контроль за
усуненням виявлених недолiкiв;

-

проведення аналiтичноI та методичноi роботи, стажування працiвникiв

мiсцевих (окружних) прокуратур, вжиття заходiв щодо пiдвищення iх
квалiфiкацii;

-

виконання вимог Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформачii> щодо оприлюднення iнформацii, розгляд запитiв з питанъ, якi

наJIежать до компетенцii вiддiлу;

особистий прийом, розгляд звернень громадян i юридичниХ осiб,
запитiв та звернень народних депутатiв Украiни, депутатiв мiсцевих рад,

-

представникiв державних органiв та громадських органiзацiй;
- пiдготовку матерiалiв для публiкацiй у засобах масовоi iнформацiТ та
розмiщення на офiцiйному вебсайтi обласноi прокуратури;

- ведення дiловодства, додержання режиму

ceKpeTHocTi, збереження

матерiальних HociiB iнформацii з обмеженим доступом.

3.15. Вiддiл виконуе й iншi функцii, що випливають з покладених на

нього завдань.

При виконаннi покладених завдань i функuiй вiддiл ма€ право:
1) одержувати в установленому порядку вiд iнших структурних
4.

пiдроздiлiв обласноi прокуратури нормативнi акти, статистичнi данi, службовi
документи та iншi матерiали, що мiстять необхiдну для виконання покладениХ
на вiддiл завдань, iнформацiю (наглядовi провадження, постанови i протоколи
нарад, матерiали перевiрок, iнформацiйнi та аналiтичнi документи);

2)

при виконаннi доручень керiвника обласноi прокуратури або його
заступникiв ознайомлюватися у встановленому порядку З НеОбхiДНИМИ
матерiалами, документами та iнформацiею в органах прокураТУРи Та iНШИХ

органах досудового розслiдування (матерiалами наглядових i кримiнаЛЬниХ
проваджень, iншими документами та iнформацiями про ix розгляд, МаТеРiаЛаМИ
гtеревiрок, у тому числi за зверненнями громадян та юридичнИх ОСiб,
документами первинного облiку тощо). З'ясовувати причини недолiкiв,
вносити пропозицii щодо реаryвання на факти порушень;
3) iнiцiювати перед керiвником обласноi прокуратури питання про виIзд
працiвникiв вiддiлу до мiсцевих (окружних), витребування необхiДних
iнформацiй чи матерiалiв.
5. Повноваження

5.1.

працiвникiв вiддiлу

Начальник вiддiлу:

1) здiйснюс

загаJIьне керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовус,
спрямовуе i контролюе роботу пiдпорядкованих працiвникiв;
2) визначае ocHoBHi напрями дiялъностi, характер роботи вiддiлу
вiдповiдно до завдань та функцiй, визначених цим Положенням;

3)

здiйснюс розподiл обов'язкiв мiж працiвниками вiддiлу та подас його
на затвердження керiвнику обласноi прокуратури, розробляе посадовi
iнструкцii для головних спецiалiстiв вiддiлу;

4)

забезпечуе взаемодiю

з iншими

самостiйними структурними

пiдроздiлами обласноТ прокуратури, мiсцевими (окружними) прокуратурами та
спiвпрацю з вiдповiдними пiдроздiлами iнших вiдомств;

5) вносить

пропозицiТ до плану роботи обласноТ прокуратури. Забезпечус
контроль за своечасним i якiсним виконанням планових заходiв;

6) органiзовуе роботу вiддiлу з урахуванням плану роботи

обласноТ

прокуратури, рiшень нарад, органiзацiйно-розпорядчих документiв;
7) забезпечуе пiдготовку проектiв наказiв та iнших органiзацiйнорозпорядчих документiв з питань, що напежать до компетенцii вiддiлу;

8)

органiзовуе пiдготовку матерiалiв та за наявностi пiдстав вносить
trропозицii керiвництву обласноi прокуратури щодо iх розгляду на нарадах,
забезпечуе контроль за реалiзацiею визначених заходiв;
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9) проводить наради з найбiльш важливих питань дiяльностi вiддiлу, а
також iнiцiюе проведення нарад за участi працiвникiв iнших структурних
пiдроздiлiв обласноi прокуратури для вирiшення питань, що виникають при
виконаннi спiльних завдань;

10) органiзовус проведення аналiтичноi, методичноi роботи та заходiв
щодо пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв вiддiлу та мiсцевих (окружних)
прокуратур, стажування ix прачiвникiв;
11) здiйснюе виiЪди до мiсцевих (окружних) прокуратур для проведення
перевiрок, надання практичноТ допомоги ix керiвникам. Забезпечус реалiзацiю
результатiв виiздiв;

|2)

проводитъ перевiрки щодо додержання вимог Кримiнального
процесу€Lльного кодексу Украiни i Положення про единий ресстр досудових
розслiдуванъ, порядок його формування та ведення в органах прокуратури i
правоохоронних органах щодо об'ективностi та свосчасностi внесення
вiдомостей до iнформацiйноi системи еРЛ, а також наповнення Реестру
даними гIро результати судового розгляду щодо особи у кримiнальному
провадженнi;

13) бере участь у розглядi судами клопотань учасникiв кримiнаrrьного
провадження з питань надання вiдомостей единого реестру досудових
розслiдувань у кримiнальному гrровадженнi;

14) органiзовуе розгляд судових ухв€Lл з питань надання вiдомостей
Сдиного ресстру досудових розслiдуванъ у кримiналъному провадженнi в

межах компетенцii;

15) забезпечус виконання

в

межах компетенцii окремих доручень

ГIрокурора, слiдчого у конкретному кримiнальному провадженнi щодо надання

вiДомостей з Сдиного реестру досудових розслiдувань вiдповiдно до вимог
Кримiнального процесуального кодексу Украiни;
16) органiзовуе роботу щодо формування та перевiрки звiтностi про стан

кримiнальноi протиправностi, пiдготовку iнформацiйних матерiалiв iз цих
питань та надання ik до правоохоронних органiв, якi здiйснюють досудове
розслiдування, а також до територiального органу !ержавноi служби
статистики УкраТни;

формами: J\b 1 кСдиний звiт про
кримiнальнi правопорушення, cкocнi на територii ТернопiльськоТ областi>, Jrlb 2
<Звiт про осiб, якi вчинили кримiнальнi правопорушення>>, J\Гч 5 <Звiт про

|7) формус зведенi звiтностi за

кримiнальнi правопорушення, вчиненi

на

пiдприсмствах, установах,

органiзацiях за видами економiчноi дiяльностi>>, J\Ъ 1-ОЗ <Звiт про результати
боротьби з органiзованими групами та злочинними органiзацiями>;

18) органiзовуе обробку статистичноi звiтностi мiсцевих (окружних)

прокуратур, структурних пiдроздiлiв обласноi прокуратури
зведених звiтiв про прокурорську роботу;

та

формування
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19) органiзовуе проведення щомiсячно аналiзу статистичних даних

з

метою виявлення тенденцiй rцодо стану протидii кримiнальнiй протиправностi,
корупцii, прокурорськоi дiяльностi та роботи органiв досудового розслiдування,
а також пiдготовку вiдповiдних iнформацiйно-аншriтичних матерiалiв;
20) органiзовуе роботу з оприлюднення та надання публiчноi iнформацiТ,
а також розгляду звернень громадян i юридичних осiб, запитiв та звернень
народних депутатiв Украiни, депутатiв мiсцевих рад з питань дiяльностi
вiддiлу;

2|) розглядае документи, що надiйшли до вiддiлу. Пiдписуе

i

вiзуе

вiдповiднi документи у межах свосi компетенцii;
22) здiйснюе оцiнювання результатiв службовоi дiяльностi державних
слух<бовцiв вiддiлу, затверджуе iндивiдуальнi програми пiдвищення рiвня iх
професiйноi компетентностi ;

23) вносить

прогrозицii щодо заохочення

дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiв вiддiлу;

та

притягнення до

24) забезпечус додержання службовоТ (труловоi) та

виконавськоi

дисциплiни у вiддiлi, вживае заходiв до створення нагIежних умов працi;
25) органiзовуе та контролюе ведення дiловодства у вiддiлi. Забезпечус
ведення первинного облiку роботи, контроль за своечасним, повним та
об'сктивним внесенням вiдомостей до IAC (ОСОП, перевiрку достовiрностi
вiдповiдних даних;

26) виконуе iншi завдання та доручення керiвництва

прокуратури.

обласноi

5.2. Головнi спецiалiсти вiддiлу виконують обов'язки, визначенi цим

Положенням,

а

також iншi згiдно

з

посадовими iнструкцiями таlабо

розподiлом обов'язкiв, зокрема:
1) безпосередньо виконують завдання та доручення начаJIьника вiддiлу;

2) вивчають якiсть документiв, що надходять з мiсцевих (окружних)
прокуратур, вживають заходiв до усунення недолiкiв при iх пiдготовцi; за

наявностi пiдстав готують зауваження i пропозицii до них;

3)

готують проскти наказiв

документiв, службових листiв;

4) за дорученням

та iнших

органiзацiйно-розпорядчих

нача-пьника вiддiлу готують матерiали
нарад. Вносять пропозицii до планiв роботи;

на розгляд

5) беруть участь у

перевiрках та формуваннi звiтностi про стан
кримiнальноi протиправностi, готують iнформацiйно-аналiтичнi матерiали
(аналiтичнi збiрники, графiки, дiаграми) з цих питань, забезпечують надання ix

До правоохоронних органiв, якi здiЙснюють досудове розслiдування, а також до
територ i ального органу,,Щержавноi служб и статистики УкраiЪи ;

7

б) вносять пропозицiТ rцодо удосконалення роботи та вжиття заходiв
реагування, спрямованих на усунення виявлених недолiкiв, порушень
виконавськоi дисциплiни

;

7) здiйснюють контроль за повнотою, якiотю та достовiрнiстю внесення
структурними пiдроздiлами обласноi прокуратури та мiсцевими (окружними)
прокуратурами даних до IAC <ОСОП>;

8) за дорученням нач€шьника вiддiлу здiйснюють аналiз звiтних даних,
виявлення тенденцiй щодо стану та структури вчинених кримiнальних
правопорушень, учинених на територii областi, протидii корупцii,
прокурорськоТ дiяльностi та роботи органiв досудового розслiдування;

9) за дорученням начаJIьника вiддiлу розглядають i виконують у межах
компетенцii судовi ухвали, oKpeMi доручення прокурора, слiдчого, дiзнавача у
конкретному кримiнальному провадженнi щодо надання вiдомостей з еРЩР
вiдповiдно до вимог Кримiн€ulьного процесуаitьного кодексу Украiни;
10) за дорученням начаiIьника вiддiлу розглядають звернення громадян i
юридичних осiб, запити та звернення народних депутатiв Украiни, депутатiв
мiсцевих рад, готують проекти вiдповiдей на них, розглядають
межах
компетенцii запити на iнформацiю;

у

11) беруть у{асть у проведеннi аналiтичноi роботи,

навчаJIьно-

методичних заходiв;

12) накопичують i систематизують необхiднi для роботи iнформацiйнi
матерiали. Ведуть облiк виконаноi роботи;
13) постiйно пiдвищують piBeHb своеi професiйноi компетентностi, беруть
участь в оцiнюваннi результатiв своеТ службовоi дiяльностi;
14) виконують iншi службовi завдання та доручення начаJIьника вiддiлу
та керiвництва обласноi прокуратури.
5.3. Головний спецiалiст, який забезпечус ведення дiловодства, oKpiM
зазначених, виконуе TaKi обов'язки:

1) забезпечуе виконання вимог наказiв, завдань i доруrенъ керiвництва
Офiсу Генерального прокурора, обласноi прокуратури та вiддiлу з питань

дiловодства;

2) приймае вхiдну та внутрiшню кореспонденцiю, у тому числi з грифом
<Для службового користування)), рееструс у вiдповiдних книгах облiку та
передае нач€uIьнику вiддiлу, а також iншим структурним пiдроздiлам на розгляд
i виконання;

3) ресструс вихiднi документи, у тому числi з грифом <Для службового

користування>, передае

1х

для вlдправлення;

4) спiльно з начаJIьником вiддiлу складае номенклатуру справ;

5) формуе справи та наглядовi провадження, оформлюе та передае ik для
зберiгання до apxiBy Тернопiльськоi обласноТ прокуратури;

б) стежить за строками виконання контрольних документiв, завчасно

iнформус наччLпьника вiддiлу про порушення cTpoKiB ix виконання;

7) вносить до системи електронного документообiгу органiв прокуратури
Украiни необхiднi данi щодо документiв, якi перебувають на розглядi у вiддiлi;
8) здiйснюе облiк використання робочого часу працiвниками вiддiлу.

б.

Вiдповiдальнiсть працiвникiв вiддiлу

6.1. Начальник вiддiлу вiдповiдае за належну органiзацiю роботи з
виконання покJIадених на вiддiл завдань та службових доручень керiвництва
обласноТ прокуратури.

б.2. Головнi спецiалiсти вiддiлу вiдповiдають за належне виконання
службових обов'язкiв, свосчасне i якiсне виконання завдань та службових

доручень керiвництва обласноi прокуратури та начаJIьника вiддiлу.

б.3. Працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за порушення
Присяги прокурора, Присяги державного службовця, Кодексу професiйноi
етики та поведiнки прокурорiв, Зага,цьних правил етичноi поведiнки державних
службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, службових обов'язкiв,
службовоi (трудовоi) та виконавськоi дисциплiни, а також в iнших випадках
згiдно iз Законами Украiни <Про прокуратуру), <Про державну службу>,
<Про запобiгання корупцii>, законодавством про працю.

Вiддiл ведення €диного ре€стру
досудових розслiдувань та
iнформа цiйно-аналiтичноi роботи
Тернопiльськоi обласноi прокуратури

