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про вiддiл органiзацii прийому громадян, розгляду звернень та запитiв

Тернопiльськоi обласноi прокуратури

1. Загальнi положення

1.1. Вiддiл органiзацiТ прийому громадян, розгляду звернень та запитiв
(даrri - вiддiл) е самостiйним структурним пiдроздiлом Тернопiльськоi обласноТ
ПРОкУраТУри, пiдпорядкованим гtершому заступнику (заступнику) керiвника
ОбласноТ прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом
ТернопiльськоТ обласноТ прокура,гури.

1.2. У своiй дiяльнос,гi вiддiл керусться Конституцiсю Украiни, законами
УКраiЪи uПро прокуратуру), пПро звернення громадян>>, <<Про статус народного
депутата УкраТни>>, <Про достуП до публiчноТ iнформацii>>, uПро адвокатуру та
аДВОКаТСЬКУ дiяльнiсть>>, iншими актами законодавства Украiни, наказами
Генерального гIрокурора, керiвника обласноТ гlрокуратури, Регламентом
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури, а також цим Положенням.

1.3. Свою роботу вiддiл органiзовус у взаемодiТ з iншими структурними
ПiДРОЗдiлами обласноi прокуратури, прокуратурами нижчого рiвня та iншими
державними органами.

2. Структура та органiзацiйнi засади дiяльностi вiддiлу

2.|. Вiддiл очолюе начапьник, ло штату вiддiлу входять прокурор та
головний спецiалiст.

2.2. РОбота працiвникiв вiддiлу органiзову€ться за територiальним або
фУНКЦiОналЬним (предметним) принципом вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв,
ЯКИЙ ЗДiЙснюсться начальником вiддiлу i затверлжуеться заступником керiвника
обласноТ прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв.

ПОСаДОвi обов'язки державного службовця закрiплюються у посадовiй
iНСТРУКцii, яка пiдписуеться начальником вiддiлу та затверджуеться керiвником
обласноi прокуратури.

3. OcHoBHi завданIIя та функцiI вiлдiлу

3.1. ОРганiзацiйне та методичне забезпечення дiяльностi обласноТ та
мiсцевих (окружних) прокуратур з питань особистого прийому громадян,
розгляду звернень та запитiв, доступу до публiчноi iнформацiТ вiдповiдно до
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Вимог законодавства та наказiв ГенераJIьного прокурора, керiвника обласноI
прокуратури.

3.2. Органiзацiя та здiйснення особистого прийому громадян керiвником
обласноТ прокуратури, його першим заступником та заступником, керiвниками
та працiвниками структурrlих ttiдроз:ti-lriв'I'ерrrогriльськоТ обласноi прокуратури.

3.3. Попереднiй i безrlосере;днiй розгJIяд звернень, що надiйшли до
обласноi прокуратури, у встановленому порядку направлення ix за н€Lлежнiстю
до прокуратур нижчого рiвня, iнших вiдомств чи посадових осiб.

3.4. Здiйснення прийому запитувачiв, надання роз'яснень та iншоТ
допомоги в оформленнi запитiв, iх приЙмання, реестрацiя, розгляд та надання
вiдповiдей запитувачам або надсилання за наявностi пiдстав запитiв н€uIежним

розпорядникам iH формацii.
3.5. Здiйснення загапьного контролIо за дотриманням порядку i cTpoKiB

вирiшення у структурних пiдроздiлах обласноi прокуратури депутатських
Звернень i запитiв, звернень громадян та Iоридичних осiб з особистого прийому
керiвництва, оприлюдненням публiчноТ iнформацii у порядку, визначеному
наказом Генерального прокурора.

3.6. Вiдповiдно до покладеItих ttовноважень вiддiл забезпечус:
- участь у плануваннi роботи Тернопiльськоi обласноI прокуратури та

контроль за своечасним i якiсним виконанням планових заходiв;
- пiДготовку матерiалiв на розгляд нарад, органiзацiю та контроль за

ВИкоНанням прийнятих рiшень з питань, що належать до компетенцii вiддiлу,
виконання завдань i доручень керiвництва обласноi прокуратури;

- НаДаННЯ ПРактичноi допомоги, проведення перевiрок у мiсцевих
(ОкрУжних) прокуратурах та структурних пiдроздiлах обласноi прокуратури з
ПИТаНЬ ОРганiзацii приЙому громадян, розгляду звернень та доступу до публiчноi
iнформацii, контроль за усуненням виявлених недолiкiв;

- пiдготовку проектiв органiзацiйrrо-розпорядчих документiв, листiв
iнформацiйного та орiснтовttого характеру, -пистi в iз зауваженнями;

- ПРОВеДення аналiтичноТ роботи, органiзацiя та проведення навч€шьних
заходiв, стажування працiвникiв мiсцевих (окружних) прокуратур, вжиття
заходiв щодо пiдвищення Тхньоi професiйноi компетентностi;

- виконання вимог Закону Украiни uПро доступ до публiчноi iнформацiТ>>
ЩОДО ОПРИЛЮДнеНня iнформацiТ з питань, якi належать до компетенцii вiддiлу;

- ПiДГОтоВку матерiалiв для опублiкування у засобах масовоi iнформацii з
питань дiяльностi вiддiлу;

- ВеДення Первинного облiку, внесення даних про проведену роботу до
IAC (ОСОПD, складання статистичlrоТ звiтностi та здiйснення контролю за
достовiрнiстю статистичних звiтiв у прокуратурах нижчого рiвня.
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4, OcHoBHi напрями дiя.llьностi вiддiлу;

- вжиття заходiв щодо забезпечення належноi органiзацii роботи органiв
обласноi прокуратури з розгляду звернень та запитiв, доступу до публiчноi
iнформацii, питань особистого прийому громадян;

- попереднiй та безпосереднiй розгляд звернень i запитiв, що надiйшли до
обласноi прокуратури, у тому .lислi надiслання iх в установленому порядку до
мiсцевих (окружних) прокуратур, до вiдповiдних органiв чи посадовим особам;

- здiйснення заг€LгIьного контролю за дотриманням порядку та cTpoKiB
вирiшення звернень i запитiв структурними пiдроздiлами обласноi прокуратури
у межах повноважень вiддiлу;

- здiйснення прийому запит,увачiв, FIадання консультацiй пiд час
оформлення запитiв на iнформацiю, iх приймання, реестрацiя та опрацювання;

- пiдготовка проектiв резолюцiй керiвництва обласноТ прокуратури щодо
порядку розгляду запитiв на iнформацiю, пiдготовка вiдповiдей на запити;

- здiЙснення загального контролю за оприлюдненням публiчноi
iнформацii у порядку, визначеному наказом Генерального прокурора;

- вирiшення скарг на рiшення, дii чи бездiяльнiсть службових осiб органiв
прокуратури з питань забезпечення доступу до публiчноi iнформацii;

- органiзацiя особистого приЙому громадян керiвництвом обласноi
прокуратури, Kepi вниками та прац i вни ками структурних пiдроздiлiв;

- безпосереднiй прийом I,ромадя}r i розгля/l звернень у межах компетенцii
вiддiлу;

Вiддiл викону€ також iншi функцiТ, що випливають iз покладених на нього
завдань.

5. Повноваження працiвникiв вiддiлу

5.1. Начальниквiддiлу:
- здiйснюе загапьне керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовуе,

спрямовуе i контролюе роботу пiдроздiлу;
- визнача€ ocHoBHi напрями дiязlьностi, характер роботи вiддiлу

вiдповiдно до завдань та функцiй, визначених цим Положенням;
- забезпечуе взасмодiю з iншими самостiйними структурними

пiдроздiлами обласноI прокуратури, мiсцевими (окружними) прокуратурами,
спiвпрацю з iншими державними органами;

- здiЙснюе розподiл обов'язкiв мiж працiвниками вiддiлу та подае його
ДЛЯ ЗаТВердження заступнику керiвника обласноТ прокуратури згiдно з

РОЗПОДiлОм обов'язкiв мiж керiвництвом ТернопiльськоТ обласноi прокуратури;



4

- у межах компетенцiт розгляда€ документи, що надходять до вiддiлуо
ПiДПИСУс, Доручае працiвникам ix опрацюванLIя та вирiшення, пiдписуе та вiзуе
службову документацiю;

- ОРГаНiЗОвУс та забезпечус виконання наказiв, завдань i доручень
керiвництва Офiсу Генерального прокурора та обласноi прокуратури, планових
заходiв та рiшень нарад з питань дiяльностi вiддiлу;

- ОРГаНiЗОвуе пiдготовку гlросктiв органiзацiйно-розпорядчих
документiв, листiв iнформацiйного та орiентовного характеру, листiв iз
зауваженнями з питань, що належать до компетенцii вiддiлу;

- ПРОВОДитЬ оперативнi наради з найбiльш важJIивих питань дiяльностi
вiддiлу, а також iнiцiюс проведецня нарад за участю працiвникiв iнших
структурних пiдроздiлiв обласноi прокуратури для вирiшення питань, що
виникають при виконаннi спiльних завдань;

- вносить пропозицiiдо плану роботи обласноТпрокуратури, органiзовуе
пiдготовку матерiалiв на розгляд нарад у керiвництва обласноi прокуратури;

- органiзовуе та за дорученням керiвництва обласноi прокуратури,
особисто бере участь у пpoBelleHHi перевiрок у структурних пiдроздiлах обласноi
ПРОКУРаТУРИ i МiСЦевих (окрух<них) прокуратурах, наданнi практичноiдопомоги
iх керiвНикам, забезпеЧуе контрОль за усуненням виявлених недолiкiв;

- органiзовуе роботу з приймання звернень на телефон <гарячоТ лiнiЬ>, ix
облiк, передання для реестрацii та розгляд у встановленому порядку;

- органiзовуе та здiйснюе прийом запитувачiв, надае роз'яснення i
консультацii пiд час оформлення запитiв на iнформацiю, забезпечуе iх
приймання, реестрацiю та розгляд у встановленому порядку, контролюе
своечасний розгляд запитiв на iнформацiю структурними пiдроздiлами обласноi
прокуратури;

- органiзовуе особистий прийом |ромадян керiвництвом обласнот
прокуратури, керiвниками та праiliвниками структурних пiдроздiлiв обласнот
прокуратури, безпосередньо здliйсrrюе особистий гlрийом громадян;

- розглядас звернення громадян i lоридичних осiб, запити про надання
публiчноi iнформацii;

- здiйснюс загальний контроль за дотриманням порядку i cTpoKiB
розгляду звернень та запитiв народних делутатiв Укратни, звернень з особистого
прийому керiвництва обласноI прокуратури та звернень, що перебувають на
вирiшеннi у структурних пiдроздiлах обласноi прокуратури з встановленням
контрольного TepMiHy;

- органiзову€ роботу з оприлIоднення публiчноi iнформацii з питань, що
наJIежать до компетенцii вiддiлу;

- забезпечуе роботу з пiдвl.rщення професiйноi компетентностi
працiвникiв вiддiлу та стажуваIlня працiвгrикiв мiсцевих (окружних) прокуратур;

- органiзовуе проведеttня ана,lti,гичнот роботи з питань, Що н€Lлежать до
компетенцiТ вiддiлу;
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- органiзовуе ведення первинного облiку роботи, своечасне, повне та
Об'сктивне внесення вiдомостей до IAC (ОСОП), iнформацiйноi системи
<Система електронного документообiгу органiв прокуратури УкраТнш (далi - IC(СЕД>), перевiряс достовiрнiсть вiдповiдних даних, складас i пiдписуе
сТатистичну звiтнiсть про роботу вiддiлу, здiйснюе контроль за достовiрнiстю
СТаТиСТиЧних показникiв та веденням форм первинного облiку у мiсцевих
(окружних) прокуратурах;

- ОРГаНiЗОвУс пiдготовку i безпосередньо готус матерiали для
ОПУблiкУВання у засобах масовоТ iнформацii з питань дiяльностi вiддiлу;

- ЗдiЙснюе оцiнювання результатiв службовоi дiяльностi державного
СЛУЖбОВЦЯ вiддiлу, затверджуе iндивiдуальнi програми пiдвищення рiвня його
професiйноТ компетентностi ;

- вносить в установленому порядку пропозицiт щодо штатноi
ЧИСелЬностi вiддiлу, призначення, перемiщення, звiльнення з посад працiвникiв
ВiДДiЛУ, ВсТановлення надбавок до посадових окладiв, заохочення або вжиття
заходiв дисциплiнарного впливу;

- ЗДiЙСнЮе контроль за дотриманням пiдпорядкованими працiвниками
СЛУЖбОВОi та труловоi дисциплiни, вживае заходiв щодо створення н€uIежних
умов працi;

- органiзовуе та контролюс стан I}едення дiловодства у вiддiлi;
- ВИКОНУе iншi завдання та доручення керiвництва обласноi прокуратури.

5.2. Прокурор вiддiлу:

- ВИКОНУС ЗаВдання i доручення керiвництва обласноi прокуратури та
начаJIьника вiддiлу;

- ЗДiЙСНЮС орГанiзацiйне i методичне керiвництво та н€шежний вплив на
стан справ та ефективнiсть роботи у закрiплених мiсцевих (окружних)
прокуратурах;

- ВИВЧае ПРОблемнi питання в органiзацii роботи у межах компетенцii
вiддiлу, готуе пропозицiт щодо шляхiв Тх вирiшення, iнiцiюе вжиття заходiв щодо
усунення виявлених недолiкiв, порушеI{ь виконавськоI дисциплiни;

- беРе УЧаСТЬ у пiдготовцi матерiалiв на розгляд нарад у керiвництва
обласнот прокуратури, вносить пропозицiт до плану роботи обласноi
прокуратури;

- готу€ проекти слух<бових _ltистiв, у тому числi iнформацiйного та
орiснтовного характеру, листiв iз заувая<енFIями, наказiв та iнших органiзацiйно-
розпорядчих документiв з питань, що належать до компетенцii вiддiлу;

- забезпечуе здiйснення особистого прийому громадян керiвництвом
обласноТ прокуратури, керiвниками та працiвниками структурних пiдроздiлiв
обласнот прокуратури, безпосередньо здiйснюе особистий прийом громадян;
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- здiйснюе ко}tтроль за ло,I,рljr\,{tlllIIrIм Ilорядку i cTpoKiB вирiшення
звернень з особистого прийому у сl,руктурних пiдроздiлах обласноТ прокуратури,
веде Тх облiк;

- за дорученням начальника вiддiлу розглядае звернення громадян та
юридичних осiб, запити про надання публiчноi iнформацii, готу€ проекти
вiдповiдей з вiдповiдними роз'ясненнями та листiв про надiслання ix до мiсцевих
(окружних) прокуратур, до вiдповiдних органiв чи посадовим особам;

- здiйснюе приймання звернень, що надiйшли на телефон ((гарячоI лiнiI>,
Тх облiк та передання для реестрацii в установленому порядку, попереднiй
розгляд;

- аналiзус вiдомостi щодо розгляду звернень в IAC (ОСОП), IC (СЕД),
вивча€ наглядовi провадяtення, догtовiдас начальнику вiддiлу про факти
порушень пiд час розгляду звернень i заttи,r,iв у структурних пiдроздiлах обласноТ
прокуратури та мiсцевих (окружrrих) rlpoKypa,гypax;

- здiйснюе прийом запитувачiв iнформацii, надас консультацii та
допомогу пiд час оформлення запитiв;

- за дорученням керiвництва обласноТ прокуратури та вiддiлу проводить
перевiрки у структурних пiдроздiлах обласноi прокуратури, здiйснюе виТзди до
мiсцевих (окружних) прокуратур для проведення перевiрок i надання практичноi
ДоПомоги ik керiвникам, контролюе виконання приЙнятих за ik результатами
рiшень та усунення виявлених недолiкiв;

- бере участь у пiдготовцi та проведеннi навчально-методичних заходiв,
аналiтичноi роботи, стажуваннi працiвникiв мiсцевих (окружних) прокуратур;

- вивчас документи, що надхолять з мiсцевих (окружних) прокуратур,
готуе зауваження чи пропозицii до rrих;

- вiдповiдно до компетенцiТ забезпечус свосчасне, повне та об'сктивне
внесення вiдомостей до IC (СЕД> та [АС <ОСОП>;

- готуе матерiали для опублiкування у засобах масовоТ iнформацii,
розмiщення на офiцiйному вебсайтi обласноТ прокуратури з питань, що наJIежать
до компетенцii вiддiлу;

- веде облiк виконаноi роботи, накопичуе i систематизус матерiали,
iнформацiю, статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього
завдань;

- виконуе iншi службовi доручення керiвництва обласноi прокуратури та
начаJIьника вiддiлу.

б.3. Головний спецiа"lriст вiддri;rу виконуе обов'язки, визначенi цим
Положенням, а також iншi згiдно з посадовоIо iнструкцiсю, зокрема:

- забезпечуе виконання вимог наказiв, завдань i дору^rень керiвництва Офiсу
Генерального прокурора, обласноi прокуратури, начальника вiддiлу з питань
дiловодства;
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- здiйснюс органiзацiйнi та консультацiйнi
виконання завдань, покладених вiддiл;

функцii iз забезпеченtи

- ПРИЙМае вхiдrrу та внутрiшнtо кореспонденцiю, у тому числi з грифом
<ДЛЯ СЛУЖбОвоГо користування))9 реестру€ у вiдповiдних книгах облiку та передае
НаЧ€LПЬНИКУ вiддiлу та прокурору, а також до iнших структурних пiдроздiлiв на
розгляд i виконання;

- РееСТРУС ВИхiднi докумен,ги, у ,гому числi з грифом кДrя службового
користування)), передас Тх для вiдправ.ltелtня;

- веде облiк документiв з грифом обмеженого доступу <Для службового
користування)), що надiйшли на розгляд до вiддiлу;

- веде облiк надходжецня депутатських документiв, ik руху та результатiв
розглядУ, здiйснюе загальний контроль за дотриманням порядку i cTpoKiB
вирiшення депутатських звернень та запитiв у структурних пiдроздiлах обласноi
прокуратури;

- За ДОРУченНям начапьника вiддiлу готуе проекти службових листiв;
- спiльно з начальником вiддiлу складае номенклатуру справ, формуе i

накопичус у них необхiднi документи;

- забезпечус збереженгtя прийлtя.гих /loкyMeF{TiB, систематизус та зберiгае
документи поточного apxiBy;

- ОфОРМЛЮе i ЗДа€ до apxiBy обласноi прокуратури справи та наглядовi
провадження, якi пiдлягають подальшому зберiганню;

- стежить за строками виконання контрольних
iнформуе нач€u]ьника вiддiлу про затримку Тх виконання;

- вносить до IC (СЕД) необхiднi данi щодо документiв, якi перебувають
на розглядi у вiддiлi;

- здiйснюе облiк використацня робочого часу працiвниками вiддiлу;

- постiйно пiдвищуе piBeHb своет професiйноi квалiфiкацiт, бере участь в
оцiнюваннi результатiв своеТ сrlухсбовоТ лiяльностi;

- виконус iншi службовi ilор)чеltня r<ерil]ництва обласноi прокуратури та
начzшьника вiддiлу.

7. Вiдповiдальнiсть працiвникiв вiлдiлу
7.1. Начальник вiддiлу вiдгrовiда€ за належну органiзацiю роботи з

виконання покладених на вiддiл завдань, вказiвок та службових доручень
керiвництва обласноi прокуратури.

7.2. ПРОКУРОР Вiддiлу, головний спецiалiст вiддiлу вiдповiдають за
на^пежне виконання своiх функцiональних обов'язкiв, своечасне та якiсне

документiв, завчасно
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виконання завдань i службових доручень керiвництва обласноi прокуратури та
вiддiлу.

7.3. Працiвники вiдлiлу Ilecyl]b вiдгrовiдальнiсть за порушення Присяги
прокурора, Присяги державIjоl,о слулtбовtlя, Itодексу професiйноТ етики та
поведiнки прокурорiв, Зага;tыlих правил етичноi поведiнки державних
службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, службових обов'язкiв,
службовоi (труловоi) та виконавськоТ дисциплiни, а також в iнших випадках
згiдно iз Законами Украiни <Про прокуратуру)), <Про державну службу>, кПро
запобiгання корупцii>, законодавством про працю.

Вiддiл органiзацii прийому громадяII,
розгляду звернень та запитiв
Тернопiльськоi обласноi прокуратурлl


