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Заl-альtli IIоJIо}кеllttя
1.1. Вiддiл процесуального керiвгIиl11,ва у кримiнаrlьних прова,]t)liеIltIях
слiдчих територiаль1-1ого управлiнгrя /lерrкавrлого бlоро розслiдуваrtь

ТерногriльськоТ обласноТ IIрокуратури (даrri - вiдцдi;I) с самостiйним структурIIим
пiдроздiлом обласноТ прокура],ури, пiдпорядковаFIим перIхоN4у застуIlнику або
заступниr<у керiвrlика обласttоТ прокуратури згiлгtо з розподi.itом обов'язкilз l,ti;tt
Kepi вн и rtTl]oM Терноп iл ьськоТ обл асн оТ п рокураl,ур и
.

|.2. У

своТй дiяльtлост,i вiддi,ll керусl,ься Конс,гитуцiсrо УкраТttи, Закоltоп,t

УкраТлlи <Про прокураl,уру>, Кримiна-lIьItим i ltримirIальItим I1potlecyaJlbIl1,Ii\,l
кодексами УкраТни, iншипtlл актами зако[Iодавства, наказами I-еltеральIlоI,о
проl{урора та керiвrrика об.lrасtlоТ IIрокуратури, Регламеttr,ом 'I-eplroIri:rl,cLK()T
об.пасьtоТ прокуратури, а тако)( цим Поло)(еI{L{ям,

1.3.

CBolo роботу вiддiл органiзовуе у взасмодiТ з irIшиплl,t caпlocT,iiirt}lNtI"I
струI(турними пiдроздiлами обласrtоТ прокуратури, плiсцевишtи (or<pyжrrtlпtlt)
прокуратурами, правоохоронFIими,га iншими державtIими органами.

Структура вiлдi"lIу
2.1. Вiддiл очолюс начаJ]ьI]ик, який мае заступrIика. f{o
2.

шl,га,гу вiддill1,

входять прокурори.

2.2. Обов'язки

}tачальника вiллiлу у разi його вiдсу,гнос,гi t]}{KoIi),c
заступник начальника вiддiлу або один iз прокурорiв згiдно з tIаказом KepiBttlrKa
обласноТ прокуратури.

2.3. Робота працiвникiв вiддi.lrу органiзовусться за

фунr<rtiоrlа,Il1,IIи]\l

(предметним) принципом вiдповiдtlо ло розподiлу обов'язкiв мiяt lrpartiRIltlKtl\,1и
вiлдiлу, який здiйснюеться Ilачальником вiддiлу та затвер/lжусться IIерIjIи\4

заступtlиком або застуIlником керiвника обласноТ прокуратури зt,iдrlо
розгrодiлом обов'язкiв
3. OcrroBlli

Mi>lt

:]

керiвництвом обласноТ прокуратури,

завдаllllя вiluliлу:

3.1. Органiзацiя та процесуальне керiвttицтво у KpltbtirIa.llIltIL,lx
провад)iеннях, досудове розс;ri2lувалItIя в яких здiйсtrlос,гься с.rtilt.lilшlи
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Територiального управлiння ЩерrкавI]ого бrоро розслiдувань, розтацIоваI{ого у
MicTi Львовi, пiдтримання у них публi.tного обвинуваченнrI (у ]!{e}I(ax
I(омпетенцiТ, визначеноi наказами Генерального прокурора).

3,2. Здiйснення процесуального керiвництва у кримiна-п1,IILlХ
провадженнях про кримiнальнi проступки, дiзнання у яких здiйсtttос,гься
'I'ериr,орiальIlоt,о

вiдповiдItиN4и пiдроздirrами або упоl]новаженими особами
MicTi JIbBoBi
управлiння /{ерrrсавного бrоро розслiдувань, розташованоI,о у
(у межах компетенцiТ, визначеноТ FIаказами Генерального прокурора).

3.3.

Коrr.гроль за якiст,Iо пiдтримання пу.блiчгtоl,о обвинувачення в cy:ti у
кримiнальних провадженнях, досудове розслiлуваннrl в яких здiйснrоваJlося
с.ltiдчими Ilрокуратури ТернопiльськоТ облас,гi,

3.4.

,га

Виконання l]имог закону пiд час прийманt-lя, pecc,гpatliT, розгJlя/lу
вирiше1tня заяв i повiдомлень про кримiнальнi правоIIорушеFIня, свосчасI]е
urb..n"" вiломостей до Сдиного ресстру досудових розслiдувань (лалi - ср/(р).
3.5. ЗабезпеЧеннЯ швилкоГо, повI-IоГо та неуПеред}кенОго розслiдуванIlя
цримiнальних правопорушень, пiдтримання публiчного обвинувачення в c,ylli,
оскаржеI{ня незаконних судових рiшеrrь на стадiт досудового розслiдуваrlIlя 1,а
судового розгляду кримiнальних проваджеrIь.
3.6. Виконання вимог закону про невiдворотнiсть покарання за вчинеL{с
крим i нал ьне правопорушеI Iня,

3,,I. Запобiгання незаконномУ притягIlеtIнIо особи /].о r<римiгttt.ltьtttlТ
вiдповiдальностi та rlеобгрунтованому застосуванню IItодо нет захо;tiв
процесуального примусу.

3.8. Забезпечення вiдшкодУвання збиткiв, завданих

кримiналI)IIИN'lИ

правопорушеннями.

3.9. Застосування

належноТ правовоТ процедури до ко}I(IJого учасника
кримiнального провадження, забезпечення особам, затриманим за пiлозроlо у
вчиненнi кримiнального правопорушення, права FIa захист, у тому чис.lti в
порядку' визI{аLIеНому ЗакОном УкраТни <ПрО безоплаТну tlpaBoBy лопомоI-у)).
3.t 1. Вiд.,riл у межах повноважень l,акож забезпечус:
- участЬ у плануваннi робо,ги обласноТ прокуратури, своечасгtе, гtовttс i
якiсне виконанням запJIанованих заходiв;
- пiдготовку матерiалiв на розгJIяд нарад, органiзаttirо ,га Kot{,IpoJlb за
виконанням прийнятих рiшеrrь з питань, шо налеrItать до KoMпe,IeltltiT Bi;uti.llr,. а
також виконання завдань та доручень керiвtIицтва обласlrот прокуратури;
- пiдготовку просктiв органiзацiйно-розпорядчих локуп,rенr,iв обltасrtот
прокуратури з питань, що нале)tать до компетеtlцiТ вiддiлу;
- проведення аналiтичноТ роботи;

- особистий прийом, розГляд i вирiшенrIя

зверrIень I,ромадяIl, запrl,гiв i
звернень народних депутатirз Укратгrи, /lепутатiв мiсцевих рад, предlс,гаt]никiв

1

J

держав}II{х, громадських органiзацiй, iнших осiб, а ТаКОЖ СКаРГ УЧаСttИКiВ
кримiнального провадження у межах компетенцiТ вiддiлу;
- здiйснення первинного об.lriку робоr,и, ведення ,га сl(ла/lанItя ), Nlcx(ax
компетеI]цiТ статистичноТ звiтностi

;

- веденнЯ дiловодства, додержання режиму ceKpeTHocTi,

збереlкэlttlя

iнфорплацiТ з обмеженим доступом;

- виконання вимог Закону Украiни uПро доступ до публiчноТ iнформаrriТ>;
- пiдготовку ]\{атерiалiв для публiкацiй у засобах N,IacoBoT iнформаrliТ r,a
розмiщення на офiцiйному вебсайr,i обласноТ прокуратури.
4.

OcHoBlli напрями дiяльtlостi вiдлiлу:

i

процесуальне керiвничтво Досудовим розс.lri;lуваI]IIrl\"l.
вирiшення вillповiдно до закону iнших пи,гаItь п iл Llac кри N4 iltit-,tb l]()I,()
провад}кення, нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих, I{еI,JIасIIих
слiдчих (розшукових) дiй, пiдтримання публiчного обвинуваЧення l] c1':ti У
4.1. Органiзацiя

кримiнальних провадженнях, розслiдуваних слiдчими

ТериторiаJIь I{ого

(У
управлiння Щержавного бюро розслiдувань, розташованого у мiс'гi JIbBoBi
N,lежах компетенцiТ, визначеноТ наказами Генерального прокурора).

4.2.Участь у розглядi судами клопотань слiдчих, дiзнавачiв та I]poKypopiB
у ходi досудового розслiдування.
4.3. Участь у судовому розглялi кримiнальних провад}кень, а такохt з iнtltих
питань кримiна.гrьного судочинства, оскаржеt]ня рiшень, дiй або без:tiя_lrьнОС'r'i
слiдчих, дiзнавачiв та прокурорiв у цих провадженнях.

4.4. Вrкиття заходiв до

забезпечеttня вiдшкодування зав/-аtIих
кримiнальнимИ правопорушеннямИ збиткiв, розtIlукУ майrtа, яке (],га-Il()
предметом протиправного посягання.

4.5. Забезпечення своечасного, Ilовного й об'ск,гивного

вiдобра;l:еll llя
прокурорами вiдомостей про кримiнальнi правопорушення, осiб, якi Тх Вчи.lиJIи,
рух кримiналььtих провадя(ень та iншоТ визначеноТ законом iнсРормацiТ в СР/{Р.

4,6. Пiдготовка документiв реагування на незаконнi суловi рiLttеttttя
провадженнях, у яких безпосередньо пiдтримано публ i'tHe обвинУВаttеН НЯ.

У

4.7. Участь разом з iншими структурними пiдроздiлами

об.;lасriоТ
прокуратури та державrIими, зокрема правоохоронними, органами в розрОбrli, а
також координацiТ заходiв запобiгання кримiнальним правопорУШеННЯМ.

5. Повlrова}кеIltIя працiвllиltiв вiдлi"rrу:

l. НачаJIьIIик вiддiлу:
- здiйснrос загальне керiвництво дiяльrliстю вiддiл),. оргаltiзову't,
5.

спрямовус i когrтролIос роботу пiдпорядкованих прашiвникiв;
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- здiйснЮс розпоДiл функЦiональнИх обов'яЗкiв мiя< праuiвнИка]\,tИ вiдлi.lI),
та подае на затверд}кення першому заступнику або заступнику керiг,гlика
об-пасноТ прокуратури згiдlrо з розподiлом обов'язкiв пli>t< керiвtrиrl,гвоN4 об.;tасltоТ
прокуратури;
- визначае ocHoBHi напрями дiяльностi, характер роботи вiддi"тrу вiдrrо,зiдrIо
до завдаI{ь та функцiй, визначених цим Полох<егIням;
- забезпечуе взасмодitо вiддiлу з iншими структурIIиI\1И гtillРОЗ,li-rlаlrlr
обласьrот прокуратури, Офiсу f'енера.пьtlого прокурора, пpaвooxopoIlllllNlti
органами;

- вносить пропозицiт до плану роботи обласнот прокуратури, забезпечус

контроль за свосчасним i якiсrrим виконанням плаI{ових заходiв,
- органiзовус пiдго,говку ма,герiалiв тао за I-Iаявl{остi гtiлс,t,ав, ВIi')Сll'Гl,
пропозицiТ керiвництву обласноТ прокуратури щоло Тх розг;tяду lIa }lаралах;
- органiзовус та контрол}ое виконання наказiв, завдань i/tоручеtrl,
керiвництва Офiсу Геttерального прокурора, обласнот прокура,гури, p_tltettb
нарад;

- розглядае документи, що надiйшли до вiдuliлу, у межах koltttcтettttil

пiдписуе та вiзус службову докумеl]тацirо;
,га
- проводить оперативнi наради з tIитань дiяльност,i вiддiлу

Kott,г1-1o.1tltlc i'x

виконанI{я;

-

органiзовуе розробку проектiв органiзацiйно-розrlорядчих локуьrеttтitl
обласноТ прокуратури з питань, що нале}кать до компетенцiТ вiддiлу;
- органiзовус проведення аналiтичнот та методичнот роботи, а Tako)t
заходiв щодо пiдвищенгtя квалiфiкаuiТ працiвrrикiв вiддiлу, сТа}КУВаIIIiЯ
працi вrrикiв органiв прокуратури
- здiйснюс процесуаJIьне керiвttицтво та виконус повгlова)кеtlI{я,
передбаченi ст. 36 кпК УкраТttи, щодо нагляду за додер)tаtt}IяN,t законiв lti/t час
;

проведенrIя лосудового розсlriдування у

кримiнальIlих

провадrt(ен нях,

iдтримання обвинувачення та оскарження незакоtIIIих судових рiшен ь;
- забезпечус участь у розглядi судами клопотань слiдчих, дiзrtава,titз i
прокурорiв, кримiнальних проваджеIJь та з iнших IIи,гаLiь кримi[lа",,ьIlоI,о
судочиttс,гва, оскар}кення рil_шень, дiй чи бездiяrrьttосr,i слiд,tих, лiзttава'lilз i
прокурорiв у кримiнальному провадrкеннi;
_ вивчас проекти документiв, якi готуIоть працiвгrики вiддi.lr;r, [lo
подаються на пiдпис керiвнику обласноТ прокуратури чи його застуtlLlикаN{,
- здiйснrос особистий прийом, оргаIliзовус розгляд i вирiшеrIIIя звс-рIIеIiь
громадяIt, заttитiв i звернеllь IlародIlих депутатiв Укратttи, депутатiв btictlcBllx
а також ittшиll осiб,
рад, представникiв державr{их, громадських оргаltiзацiй,
,га
повiдомлень про вчиIlеIlIiя
учасникiв кримiнального проваджеIIня, заяв
кримiнал ьних правопорушень;
- органiзовуе ведеItIIя первиIIного облiку робоr,и, сl]оСчасIIе, Пl)ВIIе i
п

об'сктивttе внесення вiдомостей про рсзультати роботи

до

irrфорrr,rаrtiйrrО-
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аналiтичноТ системи <облiк та статистика органiв прокура,гури) (да.lri - IAC
коСоП>), срдр, складаС та пiдпиСу€ статиСтичнУ звir,нiсть про робоr-), Bi:t.,ti_ry.
- опрацьовус документи в iнформацiйнiй системi <система елек,tронIIого
документообiгу органiв прокуратури УкраТr,rи> (лалi - IC <СЕД>);

- вносить у встановленому порядку llропозиrliТ про

призначеtl},{я,
перемiщення, звiльнення з tIосад працiвникiв вiддiлу, заохоченItя чи накла/tеIlltя
на них дисциплiнар[{их стягIlень,
вiддiлi, забезtlе,t),с,
контролюс веден}lя дiловодсr,ва
органiзову€

i

-

у

додержаIjня режиIиу cekpeTHocTi та здiйснIое постiйний когtтроль за oxopoнolo
державноТ тасмницi у вiллiлi;
- злiйснюс ко1Iтроль за дотримаItняN,I пiдlrорялковаllи]uI,t пpattiBtl},iKa\Ilt
службовоТ (трудовоТ) та виконавськоТ дисцигtлittи, вживаС захОДiВ tltoito
створення належних умов праui;
- надае практичну допомогу працiвникам вiддiлу у вирiшеltнi коtIкре,гtlих

питань при здiйснеrrнi процесуального керiвництва У
провадженнях;

- контролIос якiсть процесуального

кримiналI)iIt'tх

керiвttицтва на стадiт }tосулоI]оl,о

розслiдуваFIня та участi у судовому провадrкеннi;
- коI{троJlюе додержання cTpoKiB перебування кримiнальних прова/])tеIiь
tta вивченнi у вiддiлi;
- контролtое вирiшення прокурорами пиl,ань про речовi локаз}l у закриl,их
ними кримiнальних провадженttях,
- органiзовус роботу з оприлIодIJеI,Iня публiчноТ iнформашiТ, розгляj{ заltи,гiв
на iнформацirо з питань, що належить до компе],еI_rLцiт вiдtлiлу;

-

виконуе iншi завдання

i

службовi доручення керiвtrиц,гва

об.ltасllсrт

прокуратури.
5.2. Заступник lIачальIIика вiддiлу:

- сприяе начальнику вiддiлу у забезпеченнi

органiзашiТ робоги
вiддiлу, взасмодiт з iншими структурними пiдроздiлами обrtасrtот прокуратури га
правоохоронними органами ;
- забезпечус пiдготовку матерiалiв для розгляду на оперативtIих rIарадах,

проск,гiв органiзацiйно-розпорядчих
FIалежать до компетенцiТ вiддiлу;

Ha.lte>ttHoT

та iнших с.llужбових докумеttтitз.

Ilto

- забезпечус викоIIа}Iням ttаказiв, доручеtrь i завдань OcPicy, I-eltepa;tbIloI'o
прокурора та обласнот прокуратури, планових заходiв, рiшень нарад та iltшllх
оргагriзацiйно-розпорядчих докумеrrтiв;
- вивча€ проскти документiв, пiдготсlвлених п iдпорядковаtIи N,l и
працiвниками, якi подаються на розгляд керiвrrиrlr,ву обласгIоТ прокураl,ури,
контролIос Тх якiсть i гtовноту;
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- контроJlюс своСчасне, повне i об'сктиВне вiдобРажеtlIiя вiлсrьlосr,сli llpcl
кримiнальнi правопорушенtlя, осiб, якi Iх вчиI]или, руХ l<pиbtitta.ltl,iItlX
проваджень у СРЩР, а такоЖ внесення вiломостей IAC (оСоП), IC <СЕ/{>>;
- здiЙснюе процесуальне керiвI-Iицтво та виконус повtIова}I(е}IIlя,
передбаченi ст. Зб ItПК УкраТни, щодо нагляду за додержанням закоttiв tliд '13g
проведеннЯ досудовогО розслiдуВаннЯ У кримiнальних проr]адженIlях,

ТериторiальногО управлiFIня Щержавного бlоро розслiдувань, розташованого у
MicTi Львовi, пiдтримус публiчне обвинуваченtIя та оскаржус IteзaKoI{Iii судtовi
рiшегrня;
- за дорученням начальника вiддiлу готус iгrформаrцitо, lrроекти BijlltclBi:tcii
i процесУальних рiшень за скаргами на рiшення, дiТ чи бездiялt,t,tiсть прокурорiв;
- перевiряс додержання вимог законодавства щодо провелеtlttя с.ltillчих,
негJ]асних слiдчих (розшукових) дiй у кримiнальних провал}кеI{гtях, у яких

процесуальне керiвництво забезпечу€ться гlрацiвниками вiллiлу;
- здiйснIос особистий t-tрийом, розгJIяД зверIIеIIь гроN,lадяIt. запиr,itз i
зверI]енЬ народних депутатiв УкраТни, лепу,гаr,iв мiсцевих рад, пре/lс,гавllt,tкitз
лержавних, громадських органiзацiй, а також iгtших осiб та скарг учасгtикiв
кримiнаЛьногО провадженLIя на дiТ та рiшеrrнЯ слiдчих, дiзнавачiв i прокурорiв у
l<римiнальному провадrкеннi, розгляд заяв та повiдомлеrtь про кримirrальtti
правопорушення;

- забезпеLIуе проведенIIя агtалiти.lноТ та методиLIIrоТ роботи;

-

готу€ шtатерiали для публiкаuiТ

у

засобах масовоТ iнфОрМаrtiТ

Та

розмirцення на офiцiйному вебсайтi об.lrасноТ прокуратури;
- виконуе iншi завдання та службовi доручеI{tIя керiвttицr'ва об;IасttоТ
прокураl,ури та началпьника вiддiлу.
5.3. Прокурори вiддiлу:

- безпосередньо виконують завдання та дорученFtя керiвtlицтВа вiдлiЛУ 'Га
обласноТ прокуратури, беруть участь у виконаннi гtокладених на вiдtдiл 1}8l}lttlIlL,

- розглядають звернення громадян, запити та звернення НароДtIИХ
депутатiв УкраТни, депутатiв мiсцевих рад, представникiв дерх{аВI]ИХ,

громадських органiзацiй, а також iнших осiб, скарги на дiТ та рirшенttя слiДчИХ,
дiзнавачiв або прокурорiв у кримiнальttих проваджеFII,Iях, заяви i гIовiдоьtjlсI]Ilя
про кримitlальrli правопоруluеIIня, готуIо,гь проскти вiлповiдей та irlфоршlаuiill
- беруть участь у пiдготовцi матерiалiв для розглялу на tlараДаХ ,У
керiвництва обласноТ прокуратури, вiддiлу, вносять пропозиLtiТ до ГIJlаНу робо'ги,
- готуIоть проекти службових ltистiв, наказiв, ittших докумеtll,ilз iз гtи,гаItl,.
вiднесених до компетеrtцiТ вiдtдi"rrу;
- здiйснrоIоть процесуальtIе ксрiвниrl,гвсl /lосулоt][,{]\1 ро,]сJli,lцу,t;аttttяrt }
кримiнальних провадженнях, вирiшують вiдгtовiлно до закону ittшi tlllтattttяt ltiil
час криМiнальногО проваджеItня, нагЛяд за додержанням закоttiв гtри llpoBe,ilctttri
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слiдчих, негласItих слiдчих (розшукових) лiй у кримilrаj]ьIIих гIровадхiе}lIir.х
пiдтримують у них публiчне обвинувачення;
них вказ,вки,
вивчають кримiнальнi провадження та надають
доручення;
- у встановленому порядку проводять слi/lчi (розlrrуковi) лiТ у Kpи]\4iIla,,t,,tIll\
цровадженнях', беруть участь у Тх злiйсненнi з власttот irriцiа,гиви або /IopylaIO'll)
тх провелення, надаю,гь iншу практичну та методичну /{опомогу слiдчtttvt у
розслiдуваннi кримiнальних правопорушень;
- у встановленому порядку приймаtоть рiшення про здiйснення IIеглаэIIих
сл iдчих (розшукових) дi й, перевiряrоть закоIl t ticTb Тх п роведеrIIIя ;
- перевiряютЬ законнiсть закриття кримiгrальI{их провалжеIIь, з}пиtlеIlIlrl
досудового розслiдування та iнших процесуаJIьItих рiшеttь, l1оllерiкаIillя

-

у

конститУцiйниХ праВ громадяН пiД чаС досудовогО

розслiдуI:аГIIIЯ,

обгрунтованiсть клопотань про продовжеIIня строку досудовоt,о розслiдуt,ання,
в}Iiивають заходiв щодо усуненIIя порушеrIь закоlIу;
- у разi закриття ними кримiнальних провад)(ень вирiшуIоть пи'гаII}lя ПрО
речовi докази;
- cKacoByloTb незаконнi постанови tIро закриття кримittальIIих пров3,1){iсIll,
i зупигtення досудового розслiдуваFlня;
- готуIоТь проскl,И вмотивоt]аних постаноВ I1ро лорученНя здiйс,]с'Iillя

кримiнального провадження iншому органу досудового

розс.lriдув;il1,1ItЯ

вiдповiдно до вимог cTaTTi 36 Кримiнального процесуального кодексу УкраТrrи;
- у разi виявлен}Iя безпосередньо або з iншого джерела фактiв, що маIо'Гь
ознаки кримiнальноt^о правопорушення, складають рапорт д.]lя ло-lоlзi;ti
церiвl-tицтву обласноТ прокура1ури, розпоLIиtIаIоть досулове розслiдtува[IIIя;
- беруть участь у розглядi слiдчипли судлями кJIоttотаrtь слiдчих,lliзttава'litз,
атакох( прокурорiв, го,гують апеляцiйrri скарги IIа ухваJIи сrriд,lих суд/liв у
rtримiнальних провад}кеннях IIа стадiТ досулового розслillуванIiя, бсру,гь )"lilc,IL
у Тх розглядi в судах;
- гtред'являють цивi.тrьнi позови у кримirlаrlьtIих проваджеIlI{]{х )'
встановлених законом випадках, забезпечуIоть cl]oe часну пepeJlalty ,llo
пiдроздiлiв прелставництва iHTepeciB держави у сулi ма,герiа-lriв iз висгlоtjlit'l\,,lи
лля поданLIя позову поза межами кримirlальноI,о проваджеI-1tlя,
- забезпечуIоть iнформування пiдозрюваного та потерпiлого про Txtrc ПраВО
IIа примирення, пiдозрtованого - про право на угоду про визIlанIIя виlIуватос'гi,
роз'яснюють механiзм реалiзацiТ цих прав;
- беруть участь у судовому розглядi скарг tta рiшенtля, дiТ чи без:tiя.llьltiс'l ь
прокурорiв, дiзгlавачiв,га слiдчих;
- беруть участь у Ilроведеннi аналi,гичноТ та мето/lичноТ робоr,и;
- забезпечують оргаrliзацiю проведення перевiрок стану та умов зберir'аllrrя
речових доказiв, cxopoнHocTi вилученого та арештованого майна i .цокУмеrtтiв, а
такояt у визначених законодавством випадках вживаIо,гь rtевiдкладlllих зсходiв
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tllодо передачi активi]] I-{ацiоrrальному агеFIтс,гву УкраТни з питань вияtsJIеIIIlя,
,га
розшуку
управлiння активами, одерж?IIими Bizt liоруllrtiйrrих та . tlttl.tx
злочttнiв;

- систе]\,{атично гIрац}оIоть над пiлвищеrtням cBoI,o професiйrrоr-о pitзl,:t;
- ВНОСЯТЬ ВiДОМОСтi дlо IAC (ОСОГI), СР/]Р, забезпе.tують IloBIIo1,v
i достовiрl-tiсть вiдповiднt,Iх да[IиХ, опрацьовуIотЬ доI(уN,Iен.Iи в IC <CEll>;

-

l]ИКОНУrОТЬ

iншi Завдання та слуrкбовi доручення керiвгrицr,ва

прокуратури та вiддiлу.

об:tасttоl'

б. Вiлповiдальнiсr,ь праuiвtlиlсiв вiддiлу:

б.l. НаЧальник вiлдiлу вiдtповiдас за наJIежну органiзаttilо робсl,ги
виконання покладених на вiддiл завдаI]ь, /lopylle[lb керiвничтва обласttоl'

,]

прокуратури.

6.2. Зас,гупник начальника вiддi"llу вiдповiдас за

LIaJIc)KHe B1.1Ko1{.tIlIIя

пiдпорядкованими працiвниками службових обов'язкiв, свосчасIlе та :tkiclte
виконанt{я завлань i лоручень керiвIIиtl],ва обласrrоТ IIрокураl,),ри l,a llatlaJILIl}lKa
вlдлlJIу,

б.3.

Прокурори вiддiлу вiдповiдаIоть за належI]е lзи конаI{FIя c.ltyяt ioBltx
обов'язкiв, своечасне та якiсгtе виконання завдаIlь i СЛУiКбових /]op)/LIeIlb
rtерiвниtlтва обласноТ прокуратури та вiддiлу.

6.4. Працiвники

вiдцдiлу несуть вiдповiдальttiс,гь за поруIlJеIlI{я [Iрlrсяги
прокурора, Кодексу професiйнот етики та поведittки гIрокурорiв, с"ltухtlовrtх
обов'язкiв, службовоТ (труловоТ) ],а викоLlавськоТ дисциплiIIи, а тако)t в iншl.tх
випадках згiдно iз Законами Укратни <про прокуратуру>, uпро запобiгаllltя
корупцiТ>), законодавством про Ilрацю.

Вiддiл процесуальllого керiвllицтв:r
у кримirtальIIlIх tIроваднtеIItlfl х
с.lliд.tих територiальtIого yllpa влitl tlяl
Щержавrlого бlоро розслiдуваlrь
Терrrопiл ьськоТ обласltоТ п рокуратури

