
 

ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З 
№ 50 

 

16 квітня 2020 року                                                                      м. Тернопіль  

Про розподіл обов’язків між керівництвом 

прокуратури Тернопільської області 

 

У зв’язку зі структурними та кадровими змінами, з метою забезпечення 

належної організації роботи прокуратури Тернопільської області, керуючись 

статтею 11 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві 

і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури», 
 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Встановити такий розподіл обов’язків між керівництвом прокуратури 

області: 

 

1.1. За собою залишаю загальне керівництво та питання: 

- загальної організації роботи;  

- координації діяльності правоохоронних органів області у сфері протидії  

злочинності; 

- співпраці з обласною державною адміністрацією та обласною радою;  

- організації роботи з питань внутрішньої безпеки; 

- роботи з реалізації принципу гласності, підтримання зв’язків із засобами 

масової інформації, керівництва роботою прес-секретаря; 

- відділу роботи з кадрами;  

- відділу організаційного та правового забезпечення; 

- відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

інформаційно-аналітичної роботи; 

- режимно-таємної частини. 



 2 

1.2. Перший заступник та заступники прокурора області відповідають 

за стан організації роботи з питань: 

 

Перший заступник прокурора області Голомша М.Я.: 

- координації діяльності заступників прокурора області та структурних 

підрозділів прокуратури області; 

- відділу підтримання обвинувачення в суді; 

- відділу ювенальної юстиції; 

- відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб; 

- відділу фінансування та бухгалтерського обліку. 

 

Заступник прокурора області Савка М.В.: 

 

- управління представництва інтересів держави в суді;  

- відділу міжнародного співробітництва; 

- відділу документального забезпечення.  

 

Заступник прокурора області Табака Ю.Б.: 

 

- відділу організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління 

Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює 

свою діяльність на Тернопільську область; 

- відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та 

Державною прикордонною службою України; 

- відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру; 

- відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. 

 

Виконувач обов’язків заступника прокурора області Божко О.С.: 

 

- управління нагляду у кримінальному провадженні; 

- відділу інформаційних технологій.  

 2. Установити таку взаємозамінність між керівництвом прокуратури 

Тернопільської  області: 
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Голомша М.Я.   –  Божко О.С.  

Савка М.В.  –      Табака Ю.Б. 

 

2.1. Обов’язки прокурора області у разі його відсутності виконує перший 

заступник прокурора області, а в разі відсутності першого заступника прокурора 

області – один із заступників прокурора області згідно з наказом. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Тернопільської 

області від 20 лютого 2020 року № 34 «Про розподіл обов’язків між керівництвом 

прокуратури Тернопільської області».  

 

 

Прокурор Тернопільської області                     П. Бойко  

 


