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1. Зага"ltьlti IIoJloжetIIIrr

1.1. Головний сtlецiалiс,г з пиl,аIIь irrфорп,lаrtiйrrоТ гlолi,гики'ГернопiльськоТ
tlбiIitсtttlТ IIpoKypa,I,),pi.t с саN,{ос,гiйrtиrt сl,рук,IурIlи]\,{ пiдроздiлом обласноТ
rtрокураl,ури, tliдгlорqдкованиN,I ксрiвrlику 1'ергrопiльськоТ обласноТ
rlрокураl,ури.

1.2. У своТй /Iiя.тrr,ностi го.ltовIrий спецiа"ltiс,г :] ]lитань iн(lормаrriйгrоТ
rtо;tiт1.1ки liерус,гьсrt Констиr,уiliсlо УкраТlrи. l]акотtами УкраТни <Ilpo
IIpoкypal,yp},), <ГIро лер)(аr]rry сJll,жбr,>>, ittlttип,tи актами законодавс,гва,
IIаказаNlt{ i-егtера;tt)нtlго IIрокурора ],а ксрiвItиltа 'I-ерrrопi;rьськоТ обласtlоТ
IIрокуратури, Регламеtlт,опл 'I'eprtoiti.ltbcbKoi об;tасlrоТ lrрокуратури, а тако}к rlttN,{

i lо-rtолtеrtням.

1.3. CBoro робо,гу головний сшецiалiст з питаIrь irrфорп,rацiйноТ шо.lti,гики
орl,анiзовус у взаспцодii з ilrшипли сl,рук,гурI{ими гтiдроздiлами обласноi
IIроч/ратури, л,tiсItсвилци (окру;rtrrипли) tlрокчратурами, вiдповiднишли
rti.,tllозjti.rlаNlи орI,аltilз,цср>ttавtlоj'в-тtа.ltи,га tзi.цt-lпIс1l],:]асобами п,tасовоТ iнформашiТ
(;ta",li -:]MI), гIрсд(став}{иками irrсr:итут,iI] t,рома/(янського сусltiльства.

2. OcrloBlli зilвllаIltIя та tрчrlкrцiТ

2.1. l]абезIIеLIе}Itlя IiaJlc)tiIIoI,o irlcPopMvBLtIillrl cl сtti.llьсr,tза rrpo дiя"lrьнiс,гь
opl,attiB сlб"lасrtоl' 11poKypal-yp14 :] N,Iеl,ою зплillнеtttlя l]акоI{tIос,гi, формуваrrlrя у
cyclti.llbcTBi об'сктиlзлtоi J.lуNIки ,га ttiлвишlснIlя рiвrrя довiри до I{их.

2.2. I,IалагоджеI{ня та пiлтримання дi.itових зв'язкiв зi ЗМI, забезпечеltrtя
е(lсктивних взасп,tовiдноси}I з iнс,ги,гу,гаN4и громадянського суспiлr,с,гва,
(lорп,rуваIlllя с/lиtIоТ iгrdlорп,rацiйrrоi гtо;ti,гики opt,atliB об;tасttоТ IIрокуратури.

2.3. IнфорN4уванtIя r,poN{a/lcbKocтi ll.lJtяxoi\,l оrIриJlюдI{еIIIlя у ЗN4I та Ila
офilliйrrошtч всбсай,гi об;rасttоТ гlрокyра,г,yри вiдомос,гей irpo резчлъl,ати роботи,
якi pea;tbнo сllрия;ttа tзiJIrrовJIеннlо або зп,liцr{сннIо закон}Iостi та правоrIорядку.

2.-l. ЗабезIlеLIеIII]я (lyItKrtioTIyBarlrtя ],а lrtlcтiйlte o]IoRJIeIltlrl IIовиIIII1.1х

рубрик o(liltiйrrot,o вебсай,гч'I'срtttllri_rtьсьr,tlj'сlб.tlliсtttlТ lll]()K)/pa1),pl,t.

2.5. l Ii,,lt,tl,t,tltlt<a irrфорплаrtiйttи-х ,гit atta:ti,гtiLlII1.1x л,tа,гсрiа-rtiв, необхiдtlllх
ttcpiBttиIlr,lзy обласrrсlТ ttрокура,гури Jl.Ilя сJIу)iбовоr'iliя-lIьrrостi.
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2.6. ОргаlIiзаrtiя l,а про]]едсння гrресконсРеренцiй, брифiнгiв, it-ttrlих

N,{едiйtIих заходiв за учас,гi KepiBrIиI1l,Ba ]]а праtliвllикiв облаСнОТ ПРОКУРаТУРИ,

шцiсtlевих (окруi,ril;их) гlроr<ураl,ур. Ili],ца}IIlя iьr (laxoBoT догlомоги З Ilих питань.

2.7. Аrrа"lriз публiкаrцiй i висl,уrriв у ЗN4I lIlo/{o висвir,.ltеtrня дiя:lьностi
органiв обласноТ прокуратури, ixrrix гIосадових осiб, iгtших rIравоохороFIних
органiв, органiв дер}кавI]оi в-шади. а також повiдIомлень про зJIочини, порушення
законilз або ittшот iнфорплаrtiт про гroJtiT, якi rtабу-тtи суспiлr,tтого знаLIення чи

резоI-IаFlсу.

2.8. ОпрацIO}JаI{IIя п,raтepia.rriB ЗN4I liUIя свосLIасIIого виявJIеI{IIя кри,гичних
гlублiкацiй iцодо дiя_llьtrостi органiв об;tасноТ гrрокуратури ,га ловiдомлеttь, якi
гrотребуtоть перевiрки та iнформуван}Iя громадськостi про вя<итi органами
прокураl]урл1 захо/{и.

2.9. I]ияв-|Iе}{i.lя IIозити}]IIих i l-tсг,аr,иlзttих itrфорплаr(iйних ,геlrденцiй 
у

висвir,лсtlгti iliя;tt,ttос,гi opt,altiB об"llаспоl'lIрокураl,ури, а Taкo)lt г,ромадськоТ

2:()/MKtI п{оJ{о резу:tь,гатiв лiя"цьrtос,гi opr-arriB об;lасttоТ прокуратури та Txrrix

посадових осiб, iнdlорплчва}Iня з Itих tlи,гаltl) кеlэitзt-tиltтlза об.itасrrоТ гrрокура,гури,
керiвникiв iT структурних пiдроздriлiв.

2.10. IJrкит-гя захолiв, сIIряN4оI]а}Iих на гtillвиrцеtltlя рiвня органiзацiТ

робоr,и lrpoKypopiB ll(одо рс:аLliзаrцiТ llриtIItипч I,jIacrlocl,i, у/]осконалення
iнфоршlаltiйгrоТ /liя.ltl,ttос,гi оргаrriIз об;tасttоi'rrрокl,раl,ури.

2.1l. Го.lIовrl1.1й clteцiir.llicT з IIи,l,аlIь illфopпraltir'irroT по.lri,гикrr у меrках
I(oN,lIl eTetl цii,гакож забезltечуе :

- пiдготовку пропозицiй до планiв роботи обласноТ прокуратури та
ма,герiалi]] на роз],ляд Ilарал у ке1-1iI]rIиIl,гва обласttоТ rIрокуратури, контроJIь за

RllI(oIIaIl ttяtчt ltрийtIя,гl{х pi lt terIb;

- tti:llI,o,1,oBKy ttросt<-гiв орt-аttiзаtliЙrlо-розrIорядчих дlокlrментiв;

- здiйсttеttttяаналi,ги.tttоТ,гаN{еl,одичIrоТроботи;

- ведеFII{я IIерl]ин}Iого облiку робоr,и, скJlа/lанF]я с,га,гисти.Iноi
звiтностi.

3. C)clloBlti tIаIIрями lliя.ltьtlост,i

3.1. FIалагодження та пiдтрима}I}Iя дiлових зв'язкiв зi ЗМI, rriдрозлiлами
пресслужб територiальцих органiв державноТ влади та вiдомсr,в.
гIредставниками iнститу,гiв грома,I1яI]ськоI,о cyct-ti.llt,cTBa, взасмолiя з irrшимрt
струк,l]yрниN,Iи lliltро:здiлашtи об,.tасноj' lrрокчраl,),ри, п,tiсцевишли (окружними)
Ilрок\/ра],ураN,l и.

З.2. Оргаrriзацiйrте забезrtечеtrня та надIаIII{я фаховоТ допомоги шодо
проtsеденIJя Ilрескоrrференцiй, виступiв, брифitlгiв, iнrших пледiйних заходiв за

1rчастi керiвllицтва обласноl' прокуратури, rrраltiвrtикiв аrrара.гу та мiсllевих
( окруrrtгrих ) прок.чра,гур.
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3.3. Пiдготовка пресрелiзiв, lзiдеоiнформацii, фоr,о та iнших
irrформацiйних N,lатерiалiв про результати роботи органiв обласноТ прокуратури
для розN{irцення на офiuiйному вебсайтi обласноТ прокуратури, у соцiа-lIьних
N,Iepex(ax <Fасеlэооl<>, <Twitter>>, <Google t> ,га вiдеохостингу <YouTube>.

3.4. t]дiйсrrеrrttя шtоtti,гориl{1,1, .]MI. lзlrяв.lIеIiIIя Ilоl]и,гиl]них та [{егативних
,генленцiй, криl,иLIIiих пуб:riкаrliй iliоло iliялl,ttос,гi обласноТ прокуратури,
ш,tiсцевих (окруlкних) прокуратур та ixrrix Ilосадових осiб, вико}IаtIня
покладених [Ia них завдань i функцiй.

3.5. ЗабезгrечеIlFlя оперативtIого реаI,уl]анIiя Ila гlоrширеtli у :]N4I

поtзiдоп,tтtен]]я, якi по,гребуlо,гь в,грчLtаI{lIя або особ;tивоТ уваги керiвництва
обласttоТ прокураl,ури.

3.б. Пiдготовка iнформацiй про спростування недостовiрних гrублiкацiй

у ЗN4I щодо роботи обласноТ прокуратури, iT посадових осiб, а тако)i про BiKllTi
захоllи у разi пiдтверл}кення вiдомостей, викла/Iених у критичних публiкацiях iз
за:]начеIIих ]lиl,аIl ь.

З.7. I]Жtl'Г'гя ]axo,,1it] IIl()1,1O ,забс,зltс.tсttttяt jtсlс,гоlliрllосr,i огlриJIю/lнеtлоТ
opI,atIaN,I1.1 об:tасrtоТ IIрок\рат}/ри iнфоршrаllii', iT вiдгrовiдrrос,гi виI\{огам
закоIiоilавс,гва 1,а Ilе/-lоIIус,гиплос,гi розг,оJIоIlIеItItя вiдоtчtос,гей досудового
розс.lliдуваtiня. Запобir,ан}lя пошIиренIIю iнфорп,rашiТ, яка мiстить дер}кавI{у чи
irrrly тасмницrо або конфi.ltенцiйнi вiдомос,гi, cTocoBl{o яких зако}Iодавством
BcTaLloBJ]eHo особ llивий порядок захис,гу.

3.8. I-Ii;rбip llсобхi:lltих iн(lормаr{iйrtих rurа,герiалiв, публiкацiй, виступiв
у ЗN4I вiдrlовiдно llo lцоручеIlь керiвництва об-llасноi гrрокуратури,

3.9. Пр" викоrlаlrrti покJIалеIIих зав/IаIIь i фуrlкuiй го.llовlrlrй
сrlеtlizlл iс,г з п llTa Il ь irlфорплаltiй rloT rrо.llir,ики ]\{ilc lI ра во :

- о/[с]рж\,ваl,и }, вс,гаllо}]-lIсIIоN,I,v Ilорядку Bizt iншrих самос,гiйгtих
сl,рукlурtiих IIi.,_tроз;tillitз об"ltасttоi' ltllокr,ра,гури trеобхi:(нi с,гаr.истичrri ланi, iншrу
irrcPopпlar tiю та пlaтcpi а;tи,

- При виконаннi доручеrrь керiвttиllтва об_lrасноТ прокуратури
ОЗНаЙОмлlоватися з необхiдцttrtми маr:срiа:tап,tи, /1окумсri-гами, itlшоttl
iH(lopп,raltic:ro 'I'ерногriльськоТ обласноТ прокураl,ури ,га мiсцевих (окружних)
прокYра1,\р.

4. ПовновlliкеIlнrI I,оJIовIIого спецiа.lliс,га з IIитаtIь irlформацiйrlоТ
Ilо"lliтиклl

4.1. f'ОлОвний спецiалiс,г з fIитаIIь irrформацiйноТ полiтики вико}{ус
ОбОВ'яЗки, виЗначеtli Ilим I1оло;ttсttrtяп,t, а,гако)( itlItli, зr,i/{ttсl з IIосадовоlо
i tt c,t,pr,, Kl 1i t:ttl,,]()KpcNla :

- забе:зtIечу€, взасш,tодilо з itIttlиN,lи струкl,урFIими пiдроздi_ltами обласноТ
ПРОКУРаl'УРИ, П,tiсtIевими (окружrrими) прокуратурами, вiдповiдrlи]v1и
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пiдроздiлами opгaHiB llержаtsноТ влади 1,а вi/{сlмс,гв, ЗМI, предсf авниками
l I,1ститY1,1 в гр омадянс L кого сус п1 JIьст,ва ;

- викоtIус Iiакази, зав/IаIIIIя ,га слу}iiбовi лорученлIя керiвництва Офiсу
I'енерального прокурора та обJlасноi прокуратури;

- вносить пропозицiТ до tIJIaI{y робо,ги обласноТ прокуратури з питань,
Iцо гlале)(а,гь до його Kob.ltte,гettttiT;

- у N,lc,liax кONJIlе,гсlIrlii' рttзl,;rяjlа( /l()к),N,lсI1,I,и, огIраrIьовус та вирiшус,
rtiдгlисче r:a Biзус с.lт,чжбову /tоKyN,{еIIтацiю;

- розробляс проскти наказiв, поло}кень та iнпrих документiв iз питань,
iцо наJIеrt<агь до його компетенцii;

- забезпеLIус iнсрормуl]ання ЗМI Ilpo ltiя,,tьнiсть керiвника обласно[
прокуратури, гliдцt,от,оlзку Maтepia.lriB i тез rзис,гупitз;

- пiдтриN,{ус дiловi зв'язки зi ЗN4I ,га представникаN,Iи iнститутiв
гроN,Iадськостi;

- органiзовус пiдготовку ,га провеlIення заходiв медiйног,о характеру
(rrрескоrrфереllцiй, вис,гупiв, брифirrl,iIз, коп,tеtт,гарiв,,геJtе- i ралiоефiрiв, iHTepB'to
,гошо) :]а у.lас,гi ке1"litзttrllц,гва об;tасtttlj' I1l]oKvpa,I},pt1, lrраllilзtIикiв апарату та
м icl Iс,вих ( oKpv1.1l r.lx ) r rpo кураl,),р;

- гol,yc irrформаuiйrri повi/Iом.lIеIltIя lцJlя розп,tiшеttгlя Ila офiцiйноплу
вебсайтi обзrасноТ прокуратури областi за матерiалами структурIrих пiдроздiлiв
апарату) мiсt{евих (окружних) прокура,rур;

- забезпечус IIроведенI]я вiлсо- ,га сРотозйомки заходiв за участi
l<elэi вttиtiтl]а та i Httt их ll pal li BTr икi в об.rl acr ioi' Irрокура,гури ,

- - готус аноIIси гrублiчrrих захолiв, IIроi]едення яких заплановаIIо
обласrtоtо прокуратуроrо, та розмilчус ix на офiчiйному вебсайтi;

- Flallac лопомогу праtliвникап,r обласноТ прокуратури та мiсцевих
(окру;кrrих) прокура,гур у пiдготовlti lзис,гутriв т,а публiкачiй у ЗN{I з питань,
IIов'язаних iз лiяльгIiст,tо IIрокуратчр14:

- злiiiснrос акредит,аIlitо :]N4I lla ttl,ý.lli.1,,i :захоJIlr. яrкi проводяться в
обласtIiй lrpoKypa гурi:

- ПРОtsоДиТь монiторинг, аналiз публiкаrдiЙ та виступiв у ЗN4I, ш{о
мiстят'ь повiдоп,trlенFlя про зJlоLlиl]и, ilrпli поруше}lня законiв, якi набули
cyctti-ltb1,1oгo зrIачеI1IIrI та резоIлаtIс)1, критLlLtrri llуб.lliкацiТ про дiяльttiсть обласttоТ
прокуратури ,га мiсrlевих (окружгrих) прокуратур, а тако)t пiдготовку
iнфОрмацiй tlpo спростуI]ання або irrфорплуваI{IIя громадськостi Irpo вrкитi
заходи реагування;

- забезпечус iнформацiйне наповI{ення офiшiйIтих irrформацiйrlих
cTopilroK обласноТ прокуратури у collia:IT,lIиx ]\{ережах <FасеЬооk>, <Twitter>,
<<('i Oogl е+ > т,а Bilteox ос,гtлtl I,ч < Yo u'I'tt Ьс> :
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- вI]осить вiдомостi про резулLтати роботи щодо реалiзацiТ принitипу
гласностi до iнформацiйно-аналiтичноi системи <Об"lIiк та статистика органiв
rIрокуратури)), складас та пiлписус статистиtIнч звiтнiсть про свою роботу,
вiдповiдас за лостовiрrriстt, вiдобралсеttоТ у rliй irl(lоршлацiТ;

- за дорученняN,I l<ерitзl-tиtlr,ва об.тIасrtоТ прокуратури }Iадае у межах
компе,геIlцiТ комен,гарi ЗN4I з ак,гуальних ],а резо}lансних питань;

- дотримусться службовоТ (Tp1,1toBoT) та викоlrавськоТ дисцип.ltittи,
забезпеччс l]еде}ll]я /] iловолства;

- за j{оручсIl}Iям KepiBttt.ltl,t,Ba об.]lасttrll' IIрокураl,ури tIредсI,аI]JIяе il в

органах /iержав}rоТ в.ltади, ],роN,Iалських, }Iаукових, мiжнародних ,га iнших
органiзаltiях iз питань, що с,госу}о1]l)ся його лiя;tьнос,гi;

- формуе замовлення на маr,ерiально-технiчне забезпечення та
сl,ворення належних умов праrдi,

- викоIrус iгrшi завдання та службовi доручення керiвництва обласноТ
прокуратури.

5. Вiдповiдальtliсть l,oJloBtloгo сrlецiалiста з питаIIь iнформацiйноТ
ltо;ri,гик1,I

5.1. ['о"rrовний спсrliалiс,г :] llI.Jl,aIrb ill(lopп,rartiйrroT ltо.пir,ики вi:1llовiдас за
[,IaJle)iнe в1.1кона]{I]я с:tужбоtзих обоlз'язкiв, свосLlасtIс,га якiсrtе виконанI{я
ЗаВдань i слуя<бових дорученI) ксрiвгIиtlтва Офiсу I-енерального прокурора та
Обласноi прокуратури, а таItож несе вiдlгtовiдальнiсть за порушепня Присяги
лержа]]ного с-llужбовця, Загальних правил етичноi поведiнки дер}кавних
службовцiв та посадових осiб мiсцевого са]\4оRрrIлування, службових обов'язкiв,
слулсбовоТ (трудовоТ) та виконавськоI' llисIlиlt",liгти, а також в iншlих випадках
згiдно iз Законами Украiни <flро шрокуратуру), <ГJро державну службу>, <ГIро
:запобiгаi]ня коруIrцiТ>, законо/Iавства про праIlю.
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