
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника Тернопiльськоi
обла_сноТ прокуратури
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поло}кЕння
ПРО УПравлiння нагляду за додержанням законiв Нацiональною полiцiсю

украiни та органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою та
транснацiональною злочиннiстю, Тернопiльськоi обласноТ

прокуратури

1. Загальнi положення
1.1. Управлiння нагляду за додержанням законiв Нацiональною полiцiею

УКРаТни Та органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою та транснацiональною
ЗЛОЧИннiстю (далi управлiння), с самостiйним структурним пiдроздiлом,
ПiДПОРядкоВаним першому заступнику (заступнику) керiвника обласноi
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськот
обласноТ прокуратури.

|,2. У СвоТй дiяльностi управлiння керусться Конституцiсю Украiни,
Законом УкраТни пПро прокуратуру), Кримiнальним та Кримiнальним
процесуа_пьним кодексами Украiни, iншими актами законодавства, нак€}зами
прокуратури вищого рiвня, Тернопiльськот обласнот прокуратури, Регламентом
ТернопiльськоI обласноТ прокуратури, атакож цим Положенням.

1.3. УПРаВЛiННя органiзовус роботу у взаемодiТ з iншими структурними
ПiДРОЗДiЛаМИ ОбласноI прокуратури, окружними прокуратурами, вiдповiдними
пiдроздiлами правоохоронних органiв.

2. Структура та органiзацiйнi засади дiяльностi управлiння
2.1. Що складу управлiння входять:
1) вiддiл нагляду за додержанням законiв територiа_lrьними органами

полiцii при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностi, дirпru"rr",
досудового розслiдування та пiдтриманням публiчного обвинувачення;

2) вiддiл процесуапьного керiвництва при провадженнi досудового
розслiдування територiальними органами полiцiТ та пiдтримання публiчного
обвинувачення;

3) вiддiл нагляду за додержанням законiв органами, якi ведуть боротьбу
з органiзованою злочиннiстю;

4) вiддiл приймання, опрацювання та аналiзу оперативноТ iнформацiТ.
2.2. Управлiння очолюе начальник. У разi вiдсутностi нач€UIьника

управлiння його обов'язки викону€ один iз начальникiв вiддiлiв у cTpyKTypi
управлiння вiдповiдно до нак€ву керiвника ТернопiльськоI обласноi
прокуратури.
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2.3, Вiддiли очолюють начальники вiддiлiв.

2.4. Начальники вiддiлу нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцiТ при провадженнi оперативно-розшуковоi
дiяльностi, дiзнання, досудового розслiдування та пiдтриманням публiчного
обвинувачення, а також вiддiлу процесу€Lльного керiвництва при провадженнi
досудового розслiдування територiальними органами полiцii та пiдтримання
публiчного обвинувачення мають заступникiв.

2.5. !о штату вiддiлiв управлiння входять прокурори, головний
спецiалiст та старшi iнспектори, якi безпосередньо пiдпорядковуються
начаJIьникам вiддiлiв та Тх заступникам.

2.6. Робота працiвникiв вiддiлiв залежно вiд покладених на них функцiй
органiзовуеться за територiальним або функцiон€Lпьним (предметним)
принципом на пiдставi розподiлу обов'язкiв, який здiйснюються нач€Lпьниками
вiддiлiв за погодженням iз начальником управлiння та затверджусться першим
заступником (заступником) керiвника обласноi прокуратури згiдно з розподiлом
обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськоi обласноТ прокуратури.

3. OcHoBHi завдання управлiння
3.1. Органiзацiя та здiйснення нагляду за додержанням законiв органами

Нацiональноi полiцiТ УкраТни та органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою
та транснацiональною злочиннiстю при провадженнi оперативно-розшуковоi
дiяльностi, досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, у тому
числi У формi процесу€Lльного керiвництва ним, а також участi у судовому
провадженнi.

3.2. Процесуапьне керiвництво досудовим розслiдуванням, участь у
судовому провадженнi, у тому числi пiдтримання обвинувачення, у
кримiнальних провадженнях, досудове розслiдування у яких здiйснюсться
вiДповiдними пiдроздiлами Головного управлiння Нацiональноi полiцiТ в
Тернопiльськiй областi, а також у кримiнальних провадженнях про кримiнальнi
ПраВопорушення, вчиненi органiзованими групами чи злочинними
ОРГаНiЗаЦiями, розслiдуваних територiальними органами досудового
РОЗСЛiДУваннЯ ycix правоохоронних органiв (oKpiM Нацiона_гrьного
аНТИКОрУпцiйного бюро Украiни) та в iнших кримiнаJIьних провадженнях за
ДОРУЧеННЯМ керiвництва Офiсу Генерального прокурора та ТернопiльськоТ
обласноi прокуратури.

3.3. Нагляд за додержанням законiв при провадженнi оперативно-
РОЗШУкоВоi дiяльностi пiдроздiлами апарату Головного управлiння Нацiональноi
ПОЛiцii В Тернопiльськiй областi, Управлiння стратегiчних розслiдувань в
Тернопiльськiй областi Щепартаменту стратегiчних розслiдувань Нацiональноi
ПОЛiЦiI УкраТни, Управлiння боротьби з наркозлочиннiстю в Тернопiльськiй
Областi ,Щепартаменту боротьби з наркозлочиннiстю НацiональноТ полiцii
УКРаТни та вiддiлом протидii кiберзлочинам в Тернопiльськiй областi
f,епартаменту кiберполiцiт Нацiональноi полiцii Украiни, щодо попередження,
СВОеЧасного виявлення i припинення кримiнальних правопорушень, розшуку
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осiб, якi переховуються вiд органiв досулового розслiдування, слiдчого суддi,
СУДУ або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання, безвiсно зниклих
осiб.

3.4. Нагляд за додержанням законiв територiальними органами
нацiональноi полiцiт Украiни та органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою
та транснацiональною злочиннiстю при прийманнi, реестрацii, розглядi та
вирiшеннi заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, у тому числi в
частинi своечасного внесення вiдомостей щодо них до единого ресстру
досудових розслiдувань (далi - СРДР).

3.5. Контроль за ефективнiстю нагляду окружних прокуратур за
додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностi,
досудовОго розслiдуваннЯ кримiнаЛьниХ правопоРушень, у тому числi у формi
процесу€Lльного керiвництва ним, участi у судовому провадженнi, пiдтримання
обвинуваченнЯ у кримiНаJIьниХ провадженнях, досудове розслiдування у яких
здiйснюв€Lпося вiдповiдними пiдроздiлами територiальних органiв полiцii.

3.б. Органiзацiйне та методичне керiвництво дiяльнiстю окружних
прокуратур з питань нагляду за додержанням законiв територiальними органами
полiцiт при провадженнi оперативно-розшуковот дiяльностi та досудового
розслiдуВання' процесу€LльногО керiвництва ниМ та участi У .удо"оrу
провадженнi.

3.7. Органiзацiйне забезпечення координацii дiяльностi правоохоронних
органiв областi у сферi протидiТ злочинностi вiдповiдно до Закону Украiни <Про
прокураТуру) та ПоряДку коорДинацii дiяльноСтi правоОхоронних органiв сферi
протидiт злочинностi, затвердженого наказом Генерального прокурора
08.02.2021 J\Ъ 28 (далi - Порядок).

3.8. Вiдповiдно до покладених завдань управлiння забезпечу€:
- €дину систему органiзацii дiяльностi та взаемодiт прокурорiв укримiнальному провадженнi ;

- дiяльнiсть прокурора, який здiйснюе нагляд за додержанням законiв пiд
час проведення досудового розслiдування у формi процесу€Lльного керiвництва
досудовим розслiдуванням у кримiнальному провадженнi, на засадах
процесуальноI самостiйностi та нез€шежностi;

- виконання вимог закону при прийманнi, реестрацii, розглядi та
вирiшеннi заяв i повiдомлень про кримiнальнi .rpuubrropy-"rr"", своечасне
внесення вiдомостей до еРЩР;

- повне, ефективне та неупереджене розслiдування кримiнальних
правопорушень вiдповiдно до вимог законодавства;

- оскарження незаконних судових рiшень на стадii досудового
розслiдування та судового провадження кримiнальних проваджень;

- створення спiльних груп прокурорiв;
- свосчасне вжиття заходiв щодо вiдшкодування завданот кримiнальним

правопорушенням шкоди державним iHTepecaM;
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- обов'язкову участь прокурора (групи прокурорiв) у судi, KpiM випадкiв,
передбачених законом;

- реагування на виявленi порушення закону з часу надходження заяви,
повiдомлення про кримiнальне правопорушення до прийняття остаточного
рiшення у провадженнi;

- забезпечення реалiзацii, згiдно з компетенцiею, повноважень
керiвництва обласноi прокуратури у кримiн€Lпьному провадженнi;

- виконання iнших повноважень, передбачених КПК Украiни.
3.9. На виконання покладених завдань управлiння здiйснюе:

- щоденниЙ монiторинг еРДР, систематичний - единого державного
ресстру судових рiшень;

- витребування та вивчення iнформацii про хiд i результати досудового
розслiдування та судового розгляду кримiнального провадження, матерiалiв
кримiнального провадження та засвiдчених копiй судових рiшень;

- вивчення матерiалiв оперативно-розшукових справ;
- пiдготовку проектiв процесуапьних та iнших документiв iз питань

ДiЯЛЬнОстi прокурорiв у кримiнальному провадженнi, якi подаються на пiдпис
керiвництву обласноi прокуратури;

- Вивчення стану додержання вимог кримiнального процесу€Lльного
законодавства;

- iНфОРмаЦiйно-аналiтичне та методичне забезпечення дiяльностi
ПРОКУРОРiв, вивчення та узага-пьнення практики застосування законодавства;

- ВНеСеННя вiдповiдних вiдомостей до СРЛР пiсля подання заяви або
повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення або пiсля
самостiйного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свiдчити про
вчинення кримiнального правопорушення;

- пiдготовку матерiалiв на розгляд координацiйних та iнших спiльних
нарад правоохоронних органiв, оперативних нарад, органiзацiю виконання
завдань i доручень керiвництва ТернопiльськоI обласноi прокуратури, участь у
плануваннi роботи Тернопiльськот обласноi прокуратури та контроль за
своечасним i якiсним виконанням планових заходiв;

- аналiтичну роботу з питань боротьби зi злочиннiстю, визначеннrI
органiзацiйних заходiв, спрямованих на координацiю дiяльностi
правоохоронних органiв областi у сферi протидiт злочинностi, досудового
розслiдування та нагляду за додержанням законiв при його здiйсненнi,
процесуа_пьного керiвництва та участi у судовому гIровадженнi, у тому числi
пiдтримання публiчного обвинувачення, внесення пропозицiй керiвництву
тернопiльськот обласноi прокуратури щодо удоскон€шення роботи на вказаних
напрямах дiяльностi;

- органiзацiйне i методичне керiвництво окружними прокуратурами та
контроль за iх дiяльнiстю за територiально-предметним принципом iз
використанням спецiа-гriзацiт працiвникiв шляхом надання iM практичнот
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допомоги, проведення перевiрок стану виконання наказiв Генераrrьного
прокурорq проведення навчальних заходiв i стажування;

- розгляд скарг учасникiв кримiнапьного провадження у випадках,
передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом УкраiЪи;

- проведення нарад, навча_пьно-методичних ceMiHapiB з питань нагляду
за додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностi,
досудового розслiдування, процесу€Lльного керiвництва ним, участi у судовому
провадженнi, координацiйноТ дiяльностi;

- пiдготовку листiв, проектiв наказiв Тернопiльськоi обласноi
прокуратури вiдповiдно до визначеноТ компетенцiТ;

- цiлодобове приймання, опрацювання, аналiз iнформацii про
кримiнальнi правопорушення та подii, якi набули чи можуть набути суспiльного
резонансу та оперативне iнформування про них Офiсу Генера_rrьного прокурора
та керiвництва ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури;

- ведення первинного облiку роботи, свосчасне та об'сктивне внесення
вiдомостей про результати роботи управлiння до визначених форм первинного
облiку, звiтностi, еРДР, складання статистичноi звiтностi;

- органiзацiю роботи з пiдвищення кваrriфiкацii прокурорiв, проведеннrI
стажування;

- виконання у межах компетенцii вимог Закону УкраiЪи <Про доступ до
публiчноТ iнформацii> ;

- перiодичне висвiтлення у засобах масовоi iнформацiI та електронних
мережах практики прокурорськоТ дiяльностi, ix впливу на змiцнення законностi
та правопорядку, поновлення прав громадян та iHTepeciB держави;

- ведення загапьного та секретного дiловодства, збереження
матерiальних носiiв iнформацii з обмеженим доступом.

4. OcHoBHi напрями дiяльностi та функцii структурних пiдроздiлiв
управлiння.

4.1. Вiддiл нагляду за додержанням законiв територiальними
ОРГаНаМи полiцii при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльностi,
ДiЗНанняl досудового розслiдування та пiдтриманням публiчного
обвинувачення здiйснюс:

- контроль за здiйсненням окружними прокуратурами нагляду за
ДОДерЖанням територiальними органами полiцii законiв при проведеннi
ДОСУДОВого розслiдування, у тому числi у формi процесу€lльного керiвництва,
УЧаСтi у судовому провадженнi, пiдтриманнi обвинувачення у кримiнальних
ПроВадженнях територiа-гrьних органiв полiцii, вирiшення вiдповiдно до закоrtу
iнших питань пiд час кримiнального провадження;

- КОНТРОЛЬ За роботою прокурорiв з нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцii при прийманнi, реестрацii, розглядi та
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вирiшеннi заяв та повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, своечасним
внесенням щодо них вiдомостей до СРДР;

- нагляд за додержанням прав i свобод людини i громадянина, iHTepeciB

суспiльства та держави при здiйсненнi оперативно-розшуковоТ дiяльностi
пiдроздiлами апарату Головного управлiння Нацiональноi полiцii в

Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби з наркозлочиннiстю в

Тернопiльськiй областi Щепартаменту боротьби з наркозлочиннiстю
НацiональноТ полiцiТ Украiни та вiддiлом протидii кiберзлочинам в

Тернопiльськiй областi Щепартаменту кiберполiцii Нацiональноi полiцii Украiни
щодо попередження, свосчасного виявлення i припинення кримiнальних
правопорушень, розшуку осiб, якi переховуються вiд органiв досудового
розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування
кримiнального покарання, безвiсно зниклих осiб;

- контроль за органiзацiсю нагляду окружними прокуратурами за

додержанням прав i свобод людини i громадянина, iHTepeciB суспiльства та

держави при здiйсненнi оперативно-розшуковоi дiяльностi територiальними
органами полiцiТ щодо попередження, свосчасного виявлення i припиненнrI
кримiнальних правопорушень, розшуку осiб, якi переховуються вiд органiв
досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування
кримiнального покарання, безвiсно зниклих осiб. Надання Тм необхiдноi
методичноТ та практичноi допомоги;

- забезпечення реалiзацiТ повноважень керiвництва Тернопiльськоi
обласноТ прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури у кримiнальних провадженнях, процесу€Llrьне керiвництво
досудовим розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення в яких
здiйснюсться прокурорами прокуратур нижчого рiвня.

4.2. Вiддiл процесуального керiвництва при провадженнi досудового
розслiдування територiальними органами полiцii та пiдтримання
публiчного обвинувачення здiйснюс:

- нагляд за додержанням законiв слiдчим управлiнням та пiдроздiлом
дiзнання Головного управлiння Нацiональноi полiцii в Тернопiльськiй областi
при проведеннi досудового розслiдування та дiзнання, вирiшення вiдповiдно до
закону iнших питань пiд час кримiнального провадження;

- органiзацiю i процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням,
вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального
провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих та
негласних слiдчих (розшукових) дiй, участь у судовому провадженнi та
пiдтримання публiчного обвинувачення у кримiнальних провадженнях, якi
розслiдуються слiдчим управлiнням та пiдроздiлом дiзнання Головного
управлiння НацiональноТ полiцiТ в Тернопiльськiй областi (oKpiM кримiнальних
проваджень щодо неповнолiтнiх, злочинних органiзацiй та органiзованих груп)
та в iнших кримiнальних провадженнях за дорученням керiвництва Офiсу
Генерального прокурора та ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури;
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- забезпечення реалiзацii повноважень керiвництва Тернопiльськоi
обласноТ прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури, у кримiнальних провадженнях, процесуаlrьне керiвництво
досудовим розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення в яких
здiйснюсться прокурорами вiддiлу;

- нагляд за додержанням законiв слiдчим управлiнням та пiдроздiлом
дiзнання Головного управлiння НацiональноI полiцiТ в Тернопiльськiй областi
при прийманнi, ресстрацiТ, розглядi та вирiшеннi заяв та повiдомлень про
кримiнальнi правопорушення, свосчасним внесенням щодо них вiдомостеЙ до
срдр.

4.3. Вiддiл нагляду за додержанням законiв органами, якi ведуть
боротьбу з органiзованою злочиннiстю, здiйснюс:

- органiзацiю i процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням,
вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального
провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих та
негласних слiдчих (розшукових) дiЙ, участь у судовому провадженнi та
пiдтримання публiчного обвинувачення у кримiнальних провадженнях про
кримiнальнi правопорушення, вчиненi органiзованими групами чи злочинними
органiзацiями, якi розслiдуються територiальними органами досудового
РОзслiдування ycix правоохоронних органiв (oKpiM Нацiонального
анТикорупцiЙного бюро УкраТни), та в iнших кримiнальних провадженнях за
ДОРУЧеННяМ керiвництва Офiсу Генерального прокурора та ТернопiльськоТ
обласноi прокуратури;

- наГЛяД За додержанням законiв Управлiнням стратегiчних розслiдувань
В Тернопiльськiй областi Щепартаменту стратегiчних розслiдувань Нацiональноi
полiцii Украiни та Тернопiльським управлiнням департаменту внутрiшньоТ
беЗПеКИ Нацiональноi полiцiТ Украiни при прийманнi, реестрацii, розглядi та
вирiшеннi заяв та повiдомлень про кримiнальнi правопорушення;

- Забезпечення реалiзацiТ повноважень керiвництва Тернопiльськоi
обласнот прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
ПРОКУраТУри, у кримiнальних провадженнях, процесу€tльне керiвництво
ДОСУДОВим розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення в яких
здiйснюсться прокурорами вiддiлу;

- НаГляД за додержанням законiв при провадженнi оперативно-
РОЗШУКОВоТ Дiяльностi Управлiнням стратегiчних розслiдувань в Тернопiльськiй
ОбЛаСтi ,Щепартаменту стратегiчних розслiдувань Нацiонаrrьноi полiцii Украiни,
тернопiльським управлiнням департаменту внутрiшньот безпеки Нацiональнот
ПОЛiЦiТ УКРаТни, а також оперативними пiдроздiлами Головного управлiння
НацiональноТ полiцii в Тернопiльськiй областi, !ержавноТ фiскальноi служби
УКРаiНИ в Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби з наркозлочиннiстю в
тернопiльськiй областi !епартаменту боротьби з наркозлочиннiстю
НаЦiОнальноТ полiцii Украiни та вiддiлу протидii кiберзлочинам в
Тернопiльськiй областi Щепартаменту кiберполiцiТ Нацiональноi полiцiТ Украiни
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(у частиНi провадЖеннЯ оперативно-розшуковоI дiяльностi щодо попередження,

виявлення та припинення кримiнальних правопорушень, вчинених

органiзованими групами або злочинними органiзацiями).

4,4. Вiддiл приймання, опрацювання та аналiзу оперативнОi
iнформацii забезпечу€:

- цiлодобове чергування у примiщеннi ТернопiльськоI обЛаСНОТ

гrрокуратури у робочi, вихiднi, святковi та iншi неробочi днi;

- цiлодобове приймання, опрацювання, аналiз iнформацii про кримiнаЛЬНi

правопорушення та подiТ, якi набули чи можуть набути суспiльноГо реЗОНаНСУ
та оперативне iнформування про них Офiсу Генерального прокурора та
керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури;

- щоденне iнформування керiвництва Тернопiльськоi обласноi
прокуратури та начальника управлiння про вчиненi на територii облаСтi ЗЛОЧИНИ

та подiТ, якi набули або можуть набути негативного суспiльного резонансУ,
шляхом складання письмового звiту i доповiдi, надання спецiальниХ
повiдомлень, зведень про кримiнальнi правопорушення;

- здiйснення оперативного контролю за органiзацiею роботи з питанЬ
приймання, опрацювання та аналiзу оперативноi iнформацii в окружних
прокуратурах;

- отримання сигналiв оповiщення, перевiрка справностi та готовностi до

роботи каналiв та засобiв зв'язку та системи оповiщення.

4.5. CTpyKTypHi пiдроздiли виконують також iншi
випливають з покладених на управлiння завдань.

функцii, що

5. Повноваження працiвникiв управлiння
5.1. Начальникуправлiння:
- здiйснюс загаJIьне керiвництво дiяльнiстю управлiння, органiзовуе,

спрямовус i контролюс роботу пiдпорядкованих пiдроздiлiв з урахуванням
планiв роботи Офiсу Генерального прокурора та ТернопiльськоI обласноI
прокуратури, рiшень нарад, iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв, а
також доручень керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури;

- визначае ocHoBHi напрями, особливостi роботи структурних пiдроздiлiв

управлiння вiдповiдно до завдань та функцiй, визначених цим Положенням;

- координус дiяльнiсть вiддiлiв управлiння, забезпечуе взаемодiю з
вiдповiдними пiдроздiлами пiднаглядних правоохоронних органiв, з iншими
структурними пiдроздiлами Тернопiльськоi обласноТ прокуратури, окружними
прокуратурами;

- здiйснюе органiзацiю та забезпечуе реалiзацiю повноважень керiвництва
обласноТ прокуратури при розглядi питань, що потребують комплексного
вирiшення за умови узгодженостi дiй органiв прокуратури та правоохоронних
органiв вiдповiдно до Закону УкраТни кПро прокуратуру) та Порядку;
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- у вза€модii зi структурними пiдроздiлами правоохоронних органiв,
Тернопiльськоi обласноi прокуратури, здiйснюе збирання та узагальнення
необхiдних для проведення координацiйних нарад довiдкових, iнформацiйно-
аналiтичних та iнших матерiалiв, статистичних та оперативних даних щодо
тенденцiй у сферi протидiТ злочинностi, iT динамiцi та cTpyKTypi з метою
свосчасного вжиття координацiйних заходiв;

- iз заJIученням структурних пiдроздiлiв Тернопiльськоi обласноТ
прокуратури забезпечуе пiдготовку MaTepiarriB на розгляд координацiйних нарад
iз керiвниками правоохоронних органiв областi. Вiдповiдае за органiзацiйне
забезпечення iх проведення, веде Тх облiк та здiйснюс контроль за виконанням

ухвалених рiшень. Вивчае практику координацiйноi дiяльностi та вносить
вiдповiднi пропозицii пlодо ii улосконалення;

- органiзовуе та забезпечус контроль за виконанням пiдроздiлами наказiв,
завдань i доручень керiвництва Офiсу Генерального прокурора та
ТернопiльськоТ обласноi гIрокуратури, планових заходiв, рiшень нарад у
керiвництва обласноТ прокуратури;

- дае вказiвки з питань, що потребують оперативного вирiшення,
начаJ,Iьникам, iх заступникам та прокурорам вiддiлiв;

- органiзовуе та забезпечус контроль за розглядом заяв i повiдомлень про
кримiнальнi правопорушення та щодо прийняття, реестрацiТ та вирiшення
звернень громадян, службових та iнших осiб, запитiв i звернень депутатiв ycix
piBHiB вiдповiдно до вимог закону;

- органiзову€ пiдготовку матерiалiв з проблемних питань прокурорськоi
дiяльностi та вносить пропозицii керiвництву Тернопiльськоi обласноТ
прокуратури щодо ix розгляд} на нарадах;

- органiзовус виiЪди працiвникiв управлiння до окружних прокуратур для
проведення перевiрок, надання практичноТ допомоги ixHiM керiвникам, за
дорученням керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури безпосередньо
бере у них участь, забезпечуе реалiзацiю виiЪдiв та контроль за усуненням
виявлених недолiкiв;

- доповiдае першому заступнику (заступнику) керiвника обласноТ
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськоi
обласноТ прокуратури результати проведених управлiнням аналiзiв та
узагапьнень, виТздiв до окружних прокуратур та вносить пропозицiI щодо ii
реалiзацiТ, або доруча€ здiйснення таких доповiдей керiвникам структурних
пiдроздiлiв управлiння ;

- вносить пропозицii до планiв роботи Тернопiльськоi обласноi
прокуратури та забезпечуе контроль за своечасним i якiсним виконанням
планових заходiв з питань, що наJIежать до його компетенцii;

- проводить оперативнi наради з питань дiяльностi управлiння, а також
сТанУ розслiдування у конкретних кримiнальних провадженнях, вживас заходiв
Щодо усунення виявлених недолiкiв. Iнiцiюс проведення таких нарад у
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керiвництва обласноi прокуратури, забезпечуе пiдготовку матерiшriв для

розгляду на нарадах та виконання Тх рiшень;
- встановлtос згiдно з компетенцiею контроль за станом органiзацiТ та

здiйснення процесуального керiвництва та досудового розслiдУВаННЯ У
кримiнальних провадженнях i пiдтримання у них обвинувачення, а ТаКОЖ

вирiшус питання про припинення контролю за матерi€Lпами таких кримiнальних
проваджень;

- забезпечу€ розробку та погоджуе розподiл обов'язкiв мiж працiвникаМи
структурних пiдроздiлiв управлiння, подае його на затвердження ПерШОМУ

заступнику (заступнику) керiвника обласноi прокуратури згiдно з розподiлом
обов'язкiв мiж керiвництвом ТернопiльськоТ обласноi прокуратури;

- забезпечус пiдготовку проектiв органiзацiйно-розпорядчих документiв
ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури iз питань, що належать до компетенцii

управлiння;
- розглядас документи, що надiйшли до управлiння, у тому числi Ti, що

мiстять державну тасмницю, у межах компетенцiТ пiдписус, затверджуе та вiзуе
службову документацiю;

- надас в установленому порядку пропозицiТ щодо призначення
прокурорiв, якi здiйснюватимуть повноваження у конкретних кримiнаrrьних
провадженнях;

- за вказiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури здiйснюе
процесучl,,Iьне керiвництво досудовим розслiдуванням у кримiна_lrьних
провадженнях, пiдтримуе публiчне обвинувачення;

- погоджуе висновки та пропозицiТ, пiдготовленi структурними
пiдроздiлами за результатами опрацювання документiв i MaTepiarriB;

- здiйснюе особистий прийом, органiзовус розгляд звернень громадян i
юридичних осiб, запитiв та звернень народних депутатiв Украiни та депутатiв
мiсцевих рад, а також скарг учасникiв кримiнального провадження на рiшення,
дii чи бездiяльнiсть слiдчих i прокурорiв, заяв i повiдомлень про вчиненнlI
кримiнального правопорушення;

- органiзовуе роботу з оприлюднення публiчноi iнформацii, розгляд
iнформацiйних запитiв з питань, що на_пежать до компетенцii управлiння;

- органiзовус ведення первинного облiку роботи, сво€часне, повне й

достовiрне внесення вiдомостей про результати роботи до iнформацiйно-
аналiтичноТ системи <Облiк та статистика органiв прокуратури) (далi - IAC
кОСОП>), еРЛ, перевiряе достовiрнiсть вiдповiдних даних, складання
статистичноi звiтностi про роботу управлiння;

- органiзовус пiдготовку i проведення аналiтичноТ та методичноi роботи, а
також заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв управлiння,
стажування працiвникiв окружних прокуратур;

- вносить у встановленому порядку пропозицii про призначення,
перемiщення, звiльнення з посад працiвникiв управлiння, заохочення чи
накладення на них дисциплiнарних стягнень, а також надання вiдпусток;
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- здiйснюе контроль за дотриманням пiдпорядкованими працiвниками
службовоi та труловоТ дисциплiни, вживас заходiв щодо створення наJIежних

умов працi;

- органiзовуе та контролюс стан ведення дiловодства в управлiннi;
- забезпечуе виконання iнших завдань та службових доручень керiвництва

обласноТ прокуратури.

5.2. Начальники вiддiлiв (у межах компетенцii):

- здiйснюють загzLпьне керiвництво дiяльнiстю вiддiлiв, органiзовують,
спрямовують i контролюють iхню роботу з урахуванням планiв роботи Офiсу
Генерального прокурора та ТернопiльськоТ обласноi прокуратури, рiшень нарад,
iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв;

- забезпечують контроль за своечасним i якiсним виконанням планових
заходiв, рiшень нарад, наказiв, завдань i доручень керiвництва Офiсу
Генерального прокурора, ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури та управлiння;

- сприяють нач€Lчьнику управлiння в забезпеченнi взаемодii з iншими
структурними пiдроздiлами ТернопiльськоТ обласноi прокуратури, окружними
прокуратурами, вiдповiдними пiдроздiлами правоохоронних та iнших
державних органiв;

- здiйснюють розподiл функцiонаJIьних обов'язкiв мiж працiвниками
вiддiлiв, подають його на погодження начаJIьнику управлiння;

- за погодженням з нача_пьником управлiння, вносять пропозицii до плану
роботи ТернопiльськоТ обласноi прокуратури, органiзовують та контролюють
виконання планових заходiв;

- дають вказiвки з питань, що потребують оперативного вирiшення,
працiвникам вiддiлiв;

- органiзовують аналiз проблемних гIитань на закрiплених напрямах та
внесення пропозицiй rцодо координацiйних заходiв;

- За вказiвкою керiвництва ТернопiльськоТ обласноI прокуратури та
Управлiння готують матерi€Lпи, з питань, що належать до компетенцii вiддiлу, н€l

роЗГляд координацiйних, спiльних та оперативних нарад у керiвництва обласноi
прокуратури. Забезпечують виконання ухва-пених рiшень;

- органiзовують пiдготовку матерiалiв з питань, що н€шежать до
КОМПеТеНцii вiддiлу, для розгляду на засiданнях мiжвiдомчих робочих груп,
забезпечують виконання ухв€Lлених рiшень;

- Органiзовують пiдготовку i особисто вiдповiдають за повноту та якiсть
МаТеРiалiВ для розгляду на нарадах, з питань, що нсtлежать до компетенцii
вiддiлу, у нач€Lпьника управлiння. Забезпечують та контролюють виконання
ухваJIених рiшень;

- проводять оперативнi наради з питань, що напежать до компетенцii
вiДДiлiв, а також стану розслiдування у вiдповiдних кримiнальних
Провадженнях, вживають заходiв до усунення виявлених недолiкiв та
удосконапення дiяльностi вiддiлiв;
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- розглядають документи, що надiйшли до вiддiлу, у тому числi Ti, що
мiстять державну таемницю, у межах компетенцii пiдписують, вiзують службовi
документи, зокрема, листи та доручення, висновки у кримiнальних
провадженнях, iншi документи;

- здiйснюють особистий прийом, забезпечують розгляд звернень
громадян, запитiв та звернень народних депутатiв Украiни та депутатiв мiсцевих
рад, а також скарг учасникiв кримiн.Lпьного провадження на рiшення, дii чи
бездiяльнiсть слiдчих i прокурорiв, заяв i повiдомлень про вчинення
кримiнального правопорушення, за дорученням керiвництва ТернопiльськоТ
обласноТ прокуратури та начальника управлiння розглядають скарги на рiшення,
дiТ працiвникiв вiддiлiв;

- забезпечують роботу з оприлюднення та надання публiчноi iнформачiI
вiдповiдно до вимог Закону УкраТни пПро доступ до публiчноi iнформацiТ> в
межах компетенцii вiддiлiв;

- перевiряють i вiзують документи, що подаються на пiдпис керiвництву
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури та нач€uIьнику управлiння;

- забезпечують пiдготовку та проведення аналiтичноi роботи, навчапьно-
методичних заходiв (ceMiHapiB, конференцiй тощо), стажування працiвникiв
окружних прокуратур з вiдповiдних напрямiв;

- за вказiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури та
нача_пьника управлiння, iз залученням iнших структурних пiдроздiлiв, готують
проекти органiзацiйно-розпорядчих документiв, iнформацiйних листiв та iнших
службових документiв з питань роботи управлiння, взаемодii з iншими
структурними пiдроздiлами обласноi прокуратури, окружними прокуратурами
та вiдповiдними пiдроздiлами пiднаглядних правоохоронних органiв;

- здiЙснюють монiторинг вiдомостей в СРДР та единому державному
peecTpi судових рiшень;

- забезпечують i контролюють своечасне, повне й об'ективне BHeceHHrI
вiдомостей про результати роботи до IAC (ОСОП>, еРДР, iнформацiйноi
системи кСистема електронного документообiry> (даrri - IC <СЕЩ>);

- вносять в установленому порядку пропозицii щодо призначення,
ПеРеМiЩення, звiльнення з посад пiдлеглих працiвникiв, заохочення та
ПриТяГнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiв вiддiлiв та
окружних прокуратур;

- вживають заходiв щодо пiдвищення професiйного рiвня та дiловот
квалiфiкацii працiвникiв вiддiлiв;

- забезпечують дотримання службовоi (rрудовоi) i виконавськоi
дисциплiни у вiддiлах;

- контролюють стан ведення дiловодства у вiддiлах;
- формують замовлення на матерiально-технiчне забезпечення вiддiлiв та

створення н.Lлежних умов працi;
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- виконують iншi службовi доручення керiвництва ТернОПiЛЬСЬКОi

обласноi прокуратури та начшIьника управлiння.

5.3. Начальники вiддiлiв, KpiM зазначених, у межах компетенцii також

виконують iншi повноваження, зокрема:

5.3.1. Начальник вiддiлу нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцii при провадженнi оперативно-

розшуковоi дiяльностi, дiзнання, Досудового розслiдування та

пiдтриманням публiчного обвинувачення :

- здiйснюс пiдготовку у взасмодiТ зi структурними пiдроздiлами

управлiння аналiтичних документiв з питань протидii злочиннОСтi, НаГЛЯДУ За

додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковоi дiяльнОСТi,

досудового розслiдування, процесуаJIьного керiвництва ним, участi прокурорiв

у судовому провадженнi;

- органiзовуе та здiйснюс нагляд за додержанням законiв пiд чаС

проведення оперативно-розшуковоТ дiяльностi пiдроздiлами апарату ГоловнОгО

управлiння Нацiональноi полiцiТ в Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби
з наркозлочиннiстю в Тернопiльськiй областi Щепартаменту боротьби З

наркозлочиннiстю Нацiональноi полiцiТ УкраТни та вiддiлом протидii
кiберзлочинам в Тернопiльськiй областi ffепартаменту кiберполiцii
НацiональноТ полiцiТ УкраТни;

- забезпечус контроль за ефективнiстю нагляду
прокуратурами за додержанням законiв пiд час проведення

розшуковоi дiяльностi територiальними органами полiцiТ;

- забезпечус реалiзацiю повноважень керiвництва обласноi прокуратури у
кримiнальних провадженнях, процесуальне керiвництво досудовим
розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення в яких здiйснюеться
прокурорами окружних прокуратур;

- забезпечуе контроль за ефективнiстю органiзацii i процесуального
керiвництва досудовим розслiдуванням окружними прокуратурами, вирiшення
вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального провадження, нагляду
за додержанням законiв при проведеннi слiдчих та негласних слiдчих
(розшукових) дiй, участi у судовому провадженнi та пiдтриманнi публiчного
обвинувачення;

- органiзовуе контроль за станом реалiзацii повноважень керiвництва
окружних прокуратур при розглядi питань, що потребують комплексного
вирiшення за умови узгодженостi дiй органiв прокуратури та правоохоронних
органiв вiдповiдно до Закону Украiни <Про прокуратуру) та Порядку;

- органiзовуе збирання та узагаJIьнення необхiдних для проведення
спiльних нарад керiвникiв правоохоронних та iнших державних органiв

довlдкових, tнформацtйно-ана_пlтичних та lнших матерl€Lлlв, статистичних та

окружними
оперативно-
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оперативних даних щодо тенденцiй у сферi протидiТ злочинностi, iT динамiцi та

cTpyкTypi з метою своечасного вжиття координацiйних заходiв;

- iз заJIученням структурних пiдроздiлiв ТернопiльськоТ облаСНОi

llрокуратури органiзовуе пiдготовку матерiалiв на розгляд спiльних нараД

керiвникiв правоохоронних та iнших державних органiв, мiжвiдомчих робочих
груп. Вiдповiдае за органiзацiйне забезпечення ix проведення та забезпечуе
контроль за виконанням ухв€IJIених рiшень;

- органiзовуе здiйснення iнших фор, координацiТ вiдповiдно до Порядку,
вивчення практики координацiйноi дiяльностi та внесення вiдповiдних
пропозицiй щодо iT улосконаJIення, ведення облiку спiльних нарад, проведених
пiд головуванням керiвництва обласноi прокуратури, мiжвiдомчих робочих груп
та iнших координацiйних заходiв;

- забезпечуе пiдготовку проектiв доручень i листiв з питань нагляду за
виконанням законiв при здiйсненнi оперативно-розшуковоТ дiяльностi,
провадженнi досулового розслiдування пiдроздiлами правоохоронних органiв на
мiсцях, участi у судовому розглядi та пiдтримання обвинувачення;

- вивчае, вiзуе проекти постанов про скасування незаконних
процесу€шьних рiшень у кримiнальних провадженнях, а також вiдповiдей
авторам звернень i прийнятих рiшень за результатами вивчення кримiна_пьних
проваджень;

- вивчае i пiдписус (вiзус) пiдготовленi у вiддiлi висновки з питань
вивчення кримiнальних проваджень та iнших матерiалiв, доповiдае про них
керiвництву ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури та нач€Lпьнику управлiння;

- перевiряс обrрунтованiсть клопотань та висновкiв за результатами
вивчення кримiнальних проваджень'' що надiйшли у зв'язку з вирiшенням
питання про продовження строку досудового розслiдування керiвництвом
Тернопiльськоi обласноi прокуратури, скарг учасникiв процесу на
недотримання розумних cTpoKiB слiдчим, прокурором пiд час досудового
розслiдування, скарг слiдчого на рiшення, дii чи бездiяльнiсть прокурора пiд час
досудового розслiдування, доповiдае про них керiвництву обласноТ прокуратури
та нач€Lпьнику управлiння ;

- за дорученням начальника управлiння вивчае кримiнальнi провадження
та матерi€Lпи перевiрок;

- за вказiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноТ прокуратури здiйснюс
процесу€Lпьне керiвництво досудовим розслiдуванням у кримiнальних
провадженнях, пiдтримуе публiчне обвинувачення;

- контролюс додержання cTpoKiB перебування кримiнальних проваджень
на вивченнi у вiддiлi;

- органiзовус виТзди працiвникiв вiддiлу до окружних прокуратур для
проведення перевiрок, надання практичноi допомоги ixHiM керiвникам,
контролюс iх якiсть та результати, безпосередньо бере у них участь;
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- доручае вивчення документiв, що надходять з окружних прокуратур,
контролюе iх розгляд.

5,3.2. Начальники вiддiлу процесуального керiвництва при
провадженнi досудового розслiдування територiальними органами полiцii
та пiдтримання публiчного обвинувачення та вiддiлу нагляду за
додержанням законiв органами, якi ведуть боротьбу з органiзованою
злочиннiстю (у межах компетенцii вiддiлiв):

- органiзовують i здiЙснюють процесу€Lльне керiвництво досудовим
розслiдуванням, вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час
кримiнального провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi
слiдчих та негласних слiдчих (розшукових) дiй у кримiнаrrьних провадженнях;

- вносять пропозицiТ щодо призначення прокурорiв у конкретних
кримiнальних провадженнях;

- Готують вказiвки та доручення з питань органiзацii процесуапьного
керiвництва досудовим розслiдуванням i пiдтримання публiчного
обвинувачення у кримiнальних провадженнях;

- КОнТролЮЮть якiсть процесу€Lльного керiвництва на стадii досудового
РОЗСлiдування та участi в судовому провадженнi, апеляцiйного та касацiйного
Оскарження, перегляду за наявностi визначених законом пiдстав судових
рiшень, додержання при цьому конституцiйних прав i свобод громадян;

- контролюють додержання cTpoKiB перебування кримiнальних
проваджень на вивченнi у вiддiлах;

- ОРГаНiЗОВУЮТЬ участь прокурорiв у розглядi судами клопотань слiдчих i
ПРОКУРОРiВ, сУдовому розглядi кримiнальних проваджень та з iнших питань
кримiнального судочинства, оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi слiдчих i
прокурорiв у кримiнальному провадженнi;

- контролюють вирiшення прокурорами питань про речовi док€ви у
закритих ними кримiнальних провадженнях;

- забезпечують проведення гIеревiрок стану та умов зберiгання речових
доказiв, cxopoHHocTi вилученого та арештованого майна i документiв у
кримiнальних провадженнях, процесуальне керiвництво у яких здiйснюеться
прокурорами пiдпорядкованих вiддiлiв;

- ВИВЧаЮТЬ, вiзУють проскти постанов про скасування незаконних
процесуальних рiшень, висновкiв за результатами вивчення кримiна_гrьних
проваджень, що надiйшли У зв'язку з клопотаннями про продовження
процесу€Lльних cTpoKiB, i доповiдають про них керiвництву Тернопiльськоi
обласноТ прокуратури та нач€uIьнику управлiння;

- за дорученням керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури та
начальника управлiння вивчають кримiнальнi провадження та матерiали
перевiрок;



16

- здiйснюють внесення вiдповiдних вiдомостей до еРДР пiсля подання
заяви або повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення або пiсля
самостiйного виявлення з буль-якого джерела обставин, що можуть свiдчити
про вчинення кримiнального правопорушення;

- забезпечують щомiсячне вивчення стану додержання СУ ГУНП в
Тернопiльськiй областi вимогст. 2l4КПК Украiни в частинi своечасностi
внесення вiдомостей до СРДР, повноти i правильностi квалiфiкацiТ
кримiнальних правопорушень за заявами та повiдомленнями громадян,
матерiалами правоохоронних органiв;

- органiзовують та здiЙснюють нагляд за додержанням законiв пiд час
проведення оперативно-розшуковоi дiяльностi пiдроздiлами Управлiнням
стратегiчних розслiдувань в Тернопiльськiй областi !епартаменry стратегiчних
розслiдувань Нацiональноi полiцii Украiни, Тернопiльським управлiнням
департаменту внутрiшньоi безпеки Нацiональноi полiцii Украiни, а також (у
частинi провадження оперативно-розшуковоi дiяльностi щодо попередження,
ВиЯВЛення та припинення кримiна;rьних правопорушень, вчинених
ОРганiзованими групами або злочинними органiзацiями) оперативними
пiдроздiлами Головного управлiння НацiональноТ полiцii в Тернопiльськiй
Областi, ЩержавноТ фiскальноi служби Украiни в Тернопiльськiй областi,
УПРавлiння боротьби з наркозлочиннiстю в Тернопiльськiй областi
!епартаменту боротьби з наркозлочиннiстю Нацiональноi полiцii Украiни та
ВiДДiлУ протидiТ кiберзлочинам в Тернопiльськiй областi Щепартаменту
Кiберполiцii Нацiональноi полiцiТ УкраТни (вiddiл наzляdу за dоdержанняJvl
законiв opzaHaмu, якi веdуmь бороmьбу з ореанiзованою злочuннiсmю).

5.3.3. Начальник вiддiлу приймання, опрацювання та аналiзу
оперативноТ iнформацii:

- забезпечус щоденне цiлодобове чергування
ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури;

- ПРИЙМае ОПераТивну iнформацiю, спецiальнi повiдомлення про
кримiнальнi правопорушення та подiт, забезпечуе ix ресстрацiю, опрацювання та
аналiз;

- щоденно опрацьовуе та узагаJIьнюс оперативну iнформацiю про
кримiнальнi правопорушення та подiТ, якi набули або можуть набути
негативного суспiльного резонансу, спецiальнi повiдомлення, що надiйшли iз
окружних прокуратур, зведенi вiдомостi надае керiвництву Тернопiльськоi
обласноi прокуратури та начальнику управлiння;

- пiсля отримання повiдомлень iз окружних прокуратур
правоохоронних органiв за необхiдностi витребовус додатковi вiдомостi
встановленi обставини кримiнальних правопорушень;

- у визначеному порядку iнформуе Офiс Генерального прокурора про
кримiнальнi правопорушення та подiт, якi набули суспiльного резонансу;

у примiщеннi

та
про
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- здiйснюс оперативний контроль за органiзацiею роботи з питань

приймання, опрацювання та аналiзу оперативноi iнформацiТ в окружних
прокуратурах;

- отримус сигн€uIи оповiщення, здiйснюс перевiрку справностi та
готовностi до роботи каналiв та засобiв зв'язку та системи оповiщення;

- зберiгае цiлком TacMHi пакети J\!1, Jф2, J\b] з питань
оборонно-мобiлiзацiйноi роботи.

5.4. Заступники начальникiв вiддiлiв:
- сприяють нач€ulьникам вiддiлiв у забезпеченнi належноi органiзацii

роботи, контролюють виконання пiдлеглими працiвниками покладених на них
обов'язкiв;

- контролюють та виконують накази, завдання i доручення керiвництва
Офiсу Генерального прокурора, Тернопiльськоi обласноi прокуратури,

управлiння та вiддiлу, заходи, визначенi планами роботи, рiшеннями нарад з

питань роботи вiддiлiв;
- контролюють стан досудового розслiдування кримiнальних

правопорушень, вирiшення матерiалiв, додержання при цьому конституцiйних
прав громадян, у тому числi пiдготовку вiдповiдних спискiв (контрольних,
актуаJIьних кримiнальних проваджень, cTpoKiB iх розслiдування, графiкiв
заслуховування, виправданих осiб, тримання осiб пiд вартою тощо);

- забезпечують проведення аналiтичноi роботи з питань дiяльностi
вiддiлiв, вносять пропозицii щодо удосконаJIення роботи;

- беруть участь у пiдготовцi та проведеннi навчально-методичних заходiв,
пiдвищеннi квалiфiкацiТ працiвникiв, стажуваннi працiвникiв окружних
прокуратур;

- контролюють участь працiвникiв вiддiлiв у навч€Lпьних заходах, якi
проводяться в Тернопiльськiй обласнiй прокуратурi, надають iM практичну та
методичну допомоry в органiзацii роботи, вирiшеннi конкретних завдань i
доручень;

- вивчають стан виконавськоI дисциплiни, вносять пропозицiI щодо
вжиття заходiв, спрямованих на усунення недолiкiв у роботi;

- за дорученням начальника вiддiлу готують проекти органiзацiйно-
розпорядчих документiв, iнформацiйних листiв та iнших службових документiв,
необхiднi матерiа-llи на розгляд координацiйних та iнших спiльних нарад
керiвникiв правоохоронних органiв, засiдань спiльних (мiжвiдомчих) робочих
груп, оперативних нарал у керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури;

- органiзовують пiдготовку матерiалiв для розгляду на нарадах у
нача-пьника управлiння та вiддiлу, забезпечують контроль за виконанням
ухв€Lлених рiшень;

- здiйснюють монiторинг вiдомостей в еРДР та единому державному
peecTpi судових рiшень;
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- забезпечують ведення облiку проведеноi вiддiлом роботи, аналiз

результатlв дlяльност1 вlддlлу та кожного працlвника;

- складають звiти про роботу вiддiлу;

- виконують iншi завдання та службовi доручення керiвництва
ТернопiльськоТ обласноi прокуратури, начаJIьникiв управлiння i вiддiлiв.

5.5. Заступники начальникiв вiддiлiв, KpiM зазначених, у межах
компетенцii також виконують iншi повноваження, зокрема:

5.5.1. Заступники начальника вiддiлу нагляду за додержанням
законiв територiальними орfанами полiцii при провадженнi оперативно-
розшуковоТ дiяльностi, дiзнання, досудового розслiдування та
пiдтри манням публiчного обви нувачен ня (згiдно з розподiлом обов'язкiв) :

- здiйснюють нагляд за додержанням законiв пiд час проведення
оперативно-розшуковоТ дiяльностi пiдроздiлами апарату Головного управлiння
НацiональноТ полiцii в Тернопiльськiй областi, Управлiння боротьби з

наркозлочиннiстю в Тернопiльськiй областi Щепартаменту боротьби з

наркозлочиннiстю Нацiональноi полiцiТ Украiни та вiддiлом протидii
кiберзлочинам в Тернопiльськiй областi Щепартаменту кiберполiцii
Нацiональноi полiцiТ УкраТни;

- контролюють стан органiзацii та забезпечення реалiзацii повноважень
керiвництва окружних прокуратур при розглядi питань, що потребують
комплексного вирiшення за умови узгодженостi дiй органiв прокуратури та
правоохоронних органiв вiдповiдно до Закону Украiни <Про прокуратуру) та
Порядку;

- у взаемодii зi структурними пiдроздiлами правоохоронних органiв,
ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури, збирають та узагальнюють необхiднi для
проведення спiльних нарад керiвникiв правоохоронних та iнших державних
органiв довiдковi, iнформацiйно-аналiтичнi та iншi матерiали, статистичнi та
оперативнi данi щодо тенденцiй у сферi протидii злочинностi, iT динамiцi та
cTpyкTypi з метою свосчасного вжиття координацiйних заходiв;

- у взаемодiТ зi структурними пiдроздiлами Тернопiльськоi обласноi
прокуратури готують матерiали на розгляд спiльних нарад керiвникiв
правоохоронних та iнших державних органiв, мiжвiдомчих робочих груп.
Вiдповiдають за Тх проведення та контролюють стан виконання ухв€Lпених
рiшень;

- забезпечують здiйснення iнших форп,r координацii вiдповiдно до
Порядку, вивчають практику координацiйноТ дiяльностi та вносять вiдповiднi
пропозицiТ щодо if улоскона_пення, ведуть облiк спiльних нарад, проведених пiд
головуванням керiвництва обласноi прокуратури, мiжвiдомчих робочих груп та
iнших координацiйних заходiв;
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- За вк€вiвкою керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури
здiйснюють процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням у
кримiнальних провадженнях, пiдтримують публiчне обвинувачення;

- забезпечують вивчення працiвниками вiддiлу документiв, що надходять
З ОкрУЖНих прокуратур, а також пiдготовку вiдповiдних довiдок i узагальнених
документiв;

- зДiЙснюють виiзди до окружних прокуратур для проведення перевiрок,
НаДаННЯ ПрактичноТ допомоги ixHiM керiвникам, здiЙснюють контроль за iх
реалiзаuiсю та усуненням виявлених недолiкiв.

5.5.2. ЗастУпник начальника вiддiлу процесуального керiвництва при
ПРОВаДЖеннi досудового розслiдування територiальними органами полiцiТ
та пiдтримання публiчного обвиrrувачення :

- За ДорУЧенням керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури,
НаЧ€ШЬНИКiв Управлiння та вiддiлу здiЙснюе внесення вiдповiдних вiдомостей до
СРДР ПiСля Подання заяви або повiдомлення про вчинення кримiнаrrьного
ПРаВОПОРУШеННЯ або пiсля самостiЙного виявлення з будь-якого джерела
ОбСТаВИН, Що Можуть свiдчити про вчинення кримiнального правопорушення;

- ЗДiЙСНЮе ПроцесуаJ]ьне керiвництво у кримiнальних провадженнях,
нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих та негласних слiдчих
(розшукових) дiй, пiдтримуе публiчне обвинувачення та забезпечуе оскарження
незаконних судових рiшень;

- здiйснюе перевiрки станУ та умов зберiгання речових доказiв,
cxopoнHocTi вилученого та арештованого майна i документiв у кримiнальних
провадженнях, у яких здiйснюсться процесу€Lльне керiвництво.

5.б. Прокурори
- безпосередньо

вiддiлiв (в межах компетенцii вiддiлiв):

Офiсу Генерального
управлiння та вiддiлiв;

- вносять пропозицiТ щодо
службових листiв, наказiв та iнших
н€шежать до iх компетенцiТ;

- ведуть облiк проведенот роботи, накопичують, аналiзують та
узагапьнюють iнформацiю, що характеризуе стан законностi та прокурорського
нагляду (у закрiплених окружних прокуратурах, вiдомствах, конц)олюючих
органах за предметами нагляду);

- беруть участь у пiдготовцi матерiалiв на розгляд координацiйних та
iнших спiльних нарад керiвникiв правоохоронних органiв, оперативних нарад у
керiвництва Тернопiльськот обласнот прокуратури, начаJIьника управrriнrr" ть
вiддiлу, засiдань мiжвiдомчих робочих груп;

- беруть участь у пiдготовцi та проведеннi аналiтичноТ та методичноi
роботи, навч€Lпьно-методичних заходiв, пiдвищеннi квалiфiкацii i стажуваннi
працiвникiв окружних прокуратур;

виконують
прокурора,

накази, завдання i доручення керiвництва
Тернопiльськоi обласноi прокуратури,

удоскон€lJIення роботи, готують проскти
органiзацiйно-розпорядчих документiв, що
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- за дорученням керiвництва розглядають звернення, повiдомлення у
засобах масовоi iнформацii, запити та звернення народних депутатiв Украiни та
депутатiв мiсцевих рад, iнформацiйнi запити, а також скарги учасникiв
кримiнального провадження на рiшення, дii чи бездiяльнiсть слiдчих i
прокурорiв, готують проекти вiдповiдей на них;

- здiйснюють нагляд за додержанням законiв органами, якi проводять
оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування за визначеними
напрямами;

- перевiряють стан та умови зберiгання речових доказiв, cxopoHHocTi
вилученого та арештованого майна i документiв у кримiнаrrьних провадженнях,
у яких здiйснюсться процесу€Lльне керiвництво;

- за дорученням керiвництва здiйснюють щомiсячне вивчення стану
додержання СУ ГУНП в Тернопiльськiй областi вимог ст. 214 КПК Украiни в
частинi свосчасностi внесення вiдомостей до СРДР, повноти i правильностi
квалiфiкацii кримiнальних правопорушень за заявами та повiдомленнями
громадян, матерiалами правоохоронних органiв;

- За дорученням керiвництва ведуть необхiднi облiки кримiнальних
проваджень;

- ПiДвищУють професiйний piBeHb шляхом участi в навч€шьних заходах,
ЩО ПРоВоДяться ТернопiльськiЙ обласнiЙ прокуратурi та Тренiнговому центрi
прокурорiв УкраТни;

- ВНОСЯТЬ вiдомостi до IAC (ОСОП), еРДР, IC (СЕД>>. Вiдповiдають за
своечаснiсть, повноту й об'ективнiсть внесених вiдомостей;

- ВеДУть облiк виконаноi роботи, систематизують необхiднi матерiали,
ВНОСЯТЬ ПРОПоЗицiТ щодо проведення перевiрок та вжиття вiдповiдних заходiв;

- ВИКОНУЮТЬ iншi службовi доручення керiвництва Тернопiльськоi
обласноi прокуратури, управлiння та вiддiлiв.

5.7. ПРОкурори вiддiлiв, KpiM зазначених, у межах компетенцii також
виконують iншi повноваження, зокрема:

5.7.1. Прокурори вiддiлу нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцii при провадженнi оперативно-
розшуковот дiяльностi, дiзнанняl Досудового розслiдування та
пiдтриманням публiчного обвинувачення:

- забезпечують реалiзацiю повноважень керiвництва Тернопiльськот
обласноi прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
ПРОКУРаТУРИ У КРИМiнальних провадженнях, процесу€tльне керiвництво
досудовим розслiдуванням та пiдтримання публiчного обвинувачення в яких
здiйснюеться прокурорами окружних прокуратур;

- забезпечують контроль за ефективнiстю органiзацii i процесу€Lльного
керiвництва досудовим розслiдуванням окружними прокуратурами, вирiшення
ВlДПОВlДнО До Закону lнших питань пlд час кримlнаJIьного провадження, нагляду
за додержанням законiв при проведеннi слiдчих, негласних слiдчих
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(розшукових) дiй, участi у судовому провадженнi та пiдтриманнi публiчного
обвинувачення у кримiныIьних провадженнях;

- беруть участь у судовому розглядi скарг на рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть
прокурорiв;

- вивчають матерi€Lли кримiнальних проваджень, за результатами готують
висновки для доповiдi керiвництву, у тому числi щодо можливостi продовження
процесу€lJIьних cTpoKiB, обгрунтованостi скарг учасникiв процесу на
недодержання розумних cTpoKiB слiдчими, прокурорами пiд час досудового
розслiдування, скарг слiдчих на дiТ, рiшення чи бездiяльнiсть прокурорiв;

- контролюють за дорученням керiвництва стан досудового розслiдування
кримiнальних правопорушень i пiдтримання публiчного обвинувачення,
готують вiдповiднi списки кримiнальних проваджень за визначеними
критерiями (контрольних, актуальних, закритих кримiнальних проваджень,
cTpoKiB Тх розслiдування, графiкiв заслуховування, виправданих осiб, тримання
осiб пiд вартою тощо);

- перевiряють законнiсть закриття кримiн€Lпьних проваджень, зупинення
досудового розслiдування та iнших процесу€шьних рiшень, додержання
конституцiйних прав громадян пiд час досудового розслiдування,
обГрунтованiсть клопотань про продовження строку досудового розслiдування,
вживають заходiв для усунення порушень закону;

- готують вiдповiдно до вимог cTaTTi Зб Кримiнального процесуuLльного
кодексу Украiни проекти постанов у визначених цим Кодексом випадках, у тому
числi про доручення здiйснення досудового розслiдування кримiнального
правопорушення iншому органу досудового розслiдування;

- вивчають результати судового розгляду кримiнальних проваджень,
перевiряють законнiсть та обrрунтованiсть судових рiшень, забезпечують
своечасне реагування прокурорiв на неправосуднi суловi рiшення, iнiцiюють
передбаченi законодавством заходи реагування на порушення суддями закону,
опрацьовують iнформацiю, довiдки про стан пiдтримання публiчного
обвинувачення;

- У МеЖах компетенцii контролюють своечаснiсть i повноту виконання
працiвниками окружних прокуратур управлiнських рiшень; вивчають якiсть
ДокУментiв, вживають заходiв до усунення недолiкiв при Тх пiдготовцi, надають
фахову практичну та методичну допомогу працiвникам окружних прокуратур;

- опрацьовують iнформацiю, що надходить iз окружних прокуратур про
вжитi Заходи щодо змiцнення законностi та усунення недолiкiв в органiзацii
нагляду;

- ВИВчаЮть рiшення координацiЙних, iнших спiльних нарад, документи,
ЩО НаДiЙШли До управлiння iз самостiйних структурних пiдроздiлiв
тернопiльськот обласнот прокуратури, а також iз окружних прокуратур, та за
РеЗУльТаТами iнiцiюють вжиття заходiв щодо пiдвищення ефективностi роботи
ШЛЯхоМ пiдготовки висновкiв, пропозицiЙ i зауважень, якi доповiдають
нач€LгIьникам вiддiлiв;
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- вивчають оперативно-розшуковi справи, готують висновки для доповiдi
керlвництву щодо додержання закону пlд час здlиснення оперативно-

розшуковоТ дiяльностi, можливостi продовження cTpoKiB ведення оперативно-

розшуковоТ справи, погодження клопотань оперативних пiдроздiлiв про
здiйснення оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежують
конституцiйнi права особи;

- розглядають клопотання оперативних пiдроздiлiв про здiйснення
оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежують конститучiйнi права
особи; за погодженням з керiвництвом скасовують незаконнi рiшення в
оперативно-розшукових справах;

- готують про€кти постанов про скасування незаконних рiшень в
оперативно-розшукових справах, письмовi вказiвки, документи реагування на
виявленi порушення;

- здiйснюють перевiрки скарг на дii чи бездiяльнiсть слiдчих, прокурорiв,
TxHi рiшення, прийнятi пiд час досудового розслiдування, розгляду звернень
громадян про порушення ikHix конституцiйних прав i свобод;

- за дорученням керiвництва здiйснюють виiзди на мiсця для перевiрки
СкарГ на дii органiв досудового розслiдування територiальних органiв полiцii, дii
чи бездiяльнiсть прокурор&, що прийнятi або вчиненi при здiйсненнi досудового
розслiдування, звернень громадян про порушення ix конституцiйних прав i
СВОбОД пiд час здiйснення оперативно-розшуковоТ дiяльностi, вивчення
матерiалiв кримiна_пьних проваджень та оперативно-розшукових справ;

- ГоТУЮТь матерiаJIи до заслуховування на оперативних нарадах стану
наГЛяду за додержанням законiв при провадженнi оперативно-розшуковоТ
Дiяльностi та досудового розслiдування, а також про хiд розслiдування
конкретних кримiнальних проваджень;

- за дорученням керiвництва беруть участь у перевiрках, наданнi
практичнот допомоги керiвникам окружних прокуратур, контролюють ik
реалiзачiю та усунення виявлених недолiкiв;

- у разi виявлення безпосередньо або з iншого джерела фактiв, що мають
ОЗНаКИ КРИмiналЬного правопорушення, складають рапорт i доповiдають
керiвництву Тернопiльськоi обласноТ прокуратури, нач€rльнику управлiння,
вiддiлу;

- За ВКаЗiвкою керiвництва ТернопiльськоТ обласноi прокуратури
здiйснюють процесуаJIьне керiвництво досудовим розслiдуванням у
кримiнальних провадженнях, пiдтримують публiчне обвинувачення;

- ЗДiЙСНЮЮть монiторинг вiдомостей еРДР та Сдиного державного
реестру судових рiшень.

5.7.2. Прокурори вiддiлу процесуального керiвництва при
ПРОВаДЖеННi ДосУдового розслiдування територiальними органами полiцii
та пiдтримання публiчного обвинувачення, а також прокурори вiллiлу
нагляду за додержанням законiв органами, якi ведуть боротьбу з
органiзованою злочиннiстlо (у межах компетенцiI вiддiлiв):
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- здiйснюють процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням,
нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих, негласних слiдчих
(розшукових) дiй у кримiнапьних провадженнях та пiдтримують у них публiчне
обвинувачення, вирiшують вiдповiдно до закону iншi питання пiд час
кримiнального провадження ;

- вивчають кримiнальнi провадження та дають у них вказiвки, готують
висновки;

- у встановленому порядку проводять слiдчi
кримiнальних провадженнях, беруть участь у ix здiйсненнi з власноi iнiцiативи
або доручають ix проведення, надають iншу практичну та методичIry допомогу
слiдчим у розслiдуваннi кримiнальних правопорушень;

- у встановленому порядку приймають рiшення про здiйснення негласних
слiдчих (розшукових) лiй, перевiряють законнiсть ix проведення;

- забезпечують контроль за станом розслiдування та здiйснення
процесу€Lльного керiвництва у кримiнальних провадженнях, пiдтримання у них
обвинувачення, оскарження необГрунтованих судових рiшень;

- перевiряють законнiсть закриття кримiн€Lпьних проваджень, зупинення
досудового розслiдування та iнших процесу€Lльних рiшень, додержання
конституцiйних прав громадян пiд час досудового розслiдування,
обГрунтованiсть клопотань про продовження строку досудового розслiдування,
вживають заходiв для усунення порушень закону;

- скасовують незаконнi постанови про закриття кримiнаrrьних проваджень
i зупинення досудового розслiдування;

- у разi закриття ними кримiнальних проваджень вирiшують питання про
речовi докази;

- готують проскти вмотивованих постанов про доручення здiйснення
кримiнального провадження iншому органу досудового розслiдування
вiДповiдно до вимог cTaTTi Зб Кримiнzшьного процесу€tльного кодексу Украiни;

- У разi виявлення безпосередньо або з iншого джерела фактiв, що мають
оЗнаки кримiнального правопорушення, розпочинають досудове розслiдування;

- беруть участь у розглядi слiдчими суддями клопотань, готують
апеляцiЙнi скарги на ухв€цIи слiдчих суллiв у кримiнапьних провадженнях на
стадiТ досудового розслiдування, беруть участь у ik розглядi в судах;

- пред'являють цивiльнi позови у кримiнальних провадженнях у
встановлених законом випадках;

- забезпечують iнформування пiдозрюваного та потерпiлого про ixHc
право на примирення, пiдозрюваного - про право на угоду про визнання
винуватостi, роз'яснюють порядок реалiзацiТ цих прав;

- берУть участь у судовому розглядi скарг на рiшення, дii чи бездiяльнiсть
прокурорiв та слiдчих;

- iнформують органи досудового розслiдування про прийнятi прокурором
та судом рiшення у кримiнаJIьних провадженнях;

(розшуковi) дii у
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- забезпечують достовiрнiсть, повноту та сво€часнiсть внесення даних до
СРДР щодо кримiнальних правопорушень, осiб, якi ix вчинили, та прийнятих
процесу€Lльних рiшень у кримiнаJIьних провадженнях, у тому числi особисто
перевiряють та контролюють вiдомостi, BHeceHi слiдчими, що здiйснюють
досудове розслiдування ;

- вивчають оперативно-розшуковi справи, готують висновки для доповiдi
керiвництву щодо додержання закону пiд час здiйснення оперативно-
роЗшуковоТ дiяльностi, можливостi продовження cTpoKiB ведення оперативно-
РОЗшУковоi справи, погодження клопотань оперативних пiдроздiлiв про
здiЙснення оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежують
КОНСТиТУцiЙнi права особи (вiddiл наzляdу за dоdержанняJчl законiв орzанал,ru, якi
веdуmь бороmьбу з орzанiзованою злочuннiсmю);

- розглядають клопотання оперативних пiдроздiлiв про здiйснення
оперативно-розшукових заходiв, якi тимчасово обмежують конституцiйнi права
особи; за погодженням з керiвництвом скасовують незаконнi рiшення в
оПеративно-розшукових справах (вiddiл наzляdу за dоdерэюаннялl законiв
орzана]чlu, якi веdуmь бороmьбу з орzанiзованою злочuннiсmю);

- ГОТУЮть проекти постанов про скасування незаконних рiшень в
ОПеРаТИВно-роЗшукових справах, письмовi вказiвки, документи реаryвання на
виявленi порушення (вiddiл наzляdу за dodepJtcъHHrtJvl законiв ор?ансlл,lu, якi
веdуmь бороmьбу з орzанiзованою злочuннiсmю).

5.8. ГОЛОВний спецiалiст вiддiлу нагляду за додержанням законiв
територiальними органами полiцii при провадженнi оперативно-
розшуковоi дiяльностi, дiзнання, Досудового розслiдування та
пiдтриманням публiчного обвинувачення:

- ВiДПОВiдас за ресстрацiю вхiдноi та вихiдноi кореспонденцii в системi
сЕд, книгах облiку вхiдних та вихiдних документiв кДля службового
користуванняD;

- забезпечу€ ефективну роботу та виконання завдань вiдповiдно до
компетенцii за визначеними обов'язками, вчасну передачу документiв
керiвникам структурних пiдроздiлiв та прокурорам на розгляд i виконання;

- заводить i формус за вказiвкою керiвництва або прокурорiв вiддiлу
наглядовi провадження i справи, стежить за строками виконання контрольних
документiв i вчасно iнформуе керiвника пiдроздiлу про затримку ik виконання;

керiвництва забезпечуе- за дорученням керlвництва забезпечус сво€часне, повне й об'сктивне
внесення вiдомостей про результати роботи до IAC (оСОП), iнформацiйноТ
системи <<Система електронного документообiry> (далi - IC <СЕ!>);

- веде облiк кримiнальних проваджень, якi надiйшли у вiддiл та повернутi,
а також оперативних нарад, органiзованих та пiдготовлених вiддiлом;

- спiльно з керiвником пiдроздiлу склада€ номенклатуру справ. Щомiсячно
готус зведення про документообiг;
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- здiйснюс ознайомлення з документами згiдно з резолюцiсю керiвництва
обласноi прокуратури. Пiдшивае номенклатурнi справи, наглядовi провадження,
готуе Тх для здачi в apxiB обласноТ прокуратури;

- зберiгае вiдомостi про громадян, що ст€Lпи iй вiдомi пiд час виконання
обов'язкiв, а також iншу iнформацiю, яка згiдно з законодавством не пiдлягае
розголошенню;

- вiдповiдае за своечаснiсть направлення вiдповiдей заявникам, народним
депутатам Украiни, iнформацiй до Офiсу Генерального прокурора та iнших
вiдомств. Готуе проекти вiдповiдей на звернення, що надходять до вiддiлу;

- виконус iншi завдання та службовi доручення керiвництва та прокурорiв
вiддiлу.

5.9. Старшi iнспектори вiддiлу приймання, опрацювання та аналiзу
оперативноi iнформацiТ:

- вiдповiДно до графiкiв здiйснюють цiлодобове чергування у примiщеннi
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури;

- пiд час черryвань пiдтримують телефонний зв'язок з прокурорами, якi
ЧеРryЮТЬ у окружних прокуратурах, вiдповiдальними черговими чергових
часТИн правоохоронних органiв, територiальних органiв MiHicTepcTB i вiдомств;

- ПРИ ОТРиМанНi iнформацiТ про кримiнальнi правопорушення та подiТ
ВНОСЯТЬ ТХ Змiст до щодобових зведень, а про Ti, що вимагають термiнового
ПРИЙНяття рiшень або набули чи можуть набути негативного суспiльного
РеЗОНаНСУ, негаЙно повiдомляють керiвництво Тернопiльськоi обласноi
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури та нач€Lпьника управлiння;

- За ВКаЗiВКОю керiвництва Тернопiльськоi обласноi прокуратури та
УПРаВЛiННЯ невiдкладно повiдомляють про цi подii Офiс Генерального
ПРОКУРОРа У Встановленому порядку, та передають прийнятi керiвництвом
рiшення i доручення щодо подаJIьших дiй вiдповiдним працiвникам обласноi
прокуратури та керiвникам окружних прокуратур;

- З УРаХУВанням конкретних обставин самостiйно приймають рiшення про
невiдкладне iнформування вiдповiдних керiвникiв окружних прокуратур,
пiдроздiлiв ТернопiльськоТ обласноi прокуратури щодо необхiдностi
оперативноi органiзацii досудового розслiдування кримiнального
правопорушення чи перевiрки обставин певноТ подii, витребовують з цiею
метою додатковi вiдомостi з правоохоронних органiв;

- ПРИЙМаЮТЬ електронною поштою та факсимiльним зв'язком з окружних
прокуратур спецiальнi повiдомлення;

- щоденно до 7 години систематизують отриману iнформацiю, складають
друкований звiт, який зi спецiальними повiдомленнями та письмовими
зведеннями про кримiнальнi правопорушення, що надходять iз правоохоронних
органiв та територiальних органiв MiHicTepcTB та вiдомств, тиражують i доводять
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ДО ВiДОма заступникiв керiвника Тернопiльськоi обласноI прокуратури,
НаЧаПЬНИКа УПРавлiння та керiвникiв iнших самостiЙних структурних
пiдроздiлiв, визначених керiвником обласноТ прокуратури;

в ходi черryвання здiйснюють монiторинг новин в мережi- СиСТеМатично в ходl черryвання здtйснюють монlторинг новин в мережi
IHTepHeT, i у разi виявлення невiдомоi ранiше iнформацii про злочини та
надзвичайнi подiт, негайно вживають заходи до iT перевiрки та при
пiдтвердженнi iнформацiТ оперативно доводять if до вiдома першого
заступника, заступника керiвника ТернопiльськоТ обласноi прокуратури згiдно з
РОЗПОдiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi прокуратури та начальника
управлiння;

- у визначеному порядку iнформують офiс Генерального прокурора про
кримiнальнi правопорушення та подii, якi набули суспiльного резонансу,
готують вiдповiднi спецiальнi повiдомлення;

- про факти нена-гIежНого виконання працiвниками окружних прокуратур
вимог наказiв i вказiвок Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськоi
обласнот прокуратури з питань, якi наJIежать до компетенцiт вiддiлу, складають
довiдки та передають iх начаJIьнику вiддiлу;

- за окремою вказiвкою нача-пьника вiддiлу беруть участь в оперативних
нарадах у керiвництва обласноТ гrрокуратури та управлiння;

- виконують iншi обов'язки, спрямованi на оперативне iнформування
керiвництва Тернопiльськоi обласноI прокуратури про кримiнальнi
правопорушення та подii, якi набули або можуть набути негативного
суспiльного резонансу.

- отримують сигнали оповiщення, здiйснюють перевiрку справностi та
готовностi до роботи каналiв та засобiв зв'язку та системи оповiщення;

- Зберiгають цiлком TaeMHi пакети J\ъ 1, Nч2, J\93 з питань
оборонно-мобiлiзацiйноТ роботи.

6. Вiдповiдальнiсть працiвникiв управлiння
6.1. Начальник управлiння вiдповiдас за н€шежну органiзацiю роботи з

виконання покладених на управлiння завдань та службових доручень
керiвництва Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськоi обласноi
прокуратури.

6.2. Начальники вiддiлiв та iх заступники вiдповiдають за н€шежне
виконання пiдлеглими працiвниками службових обов'язкiв, свосчасне та якiсне
виконання завдань та службових доручень керiвництва Тернопiльськот обласноi
прокуратури та начаJIьника управлiння.

6.3. Прокурори вiддiлiв, головний спецiалiст, старшi iнспектори вiддiлry
ВiДПОВiДаЮТЬ За Н€ШеЖне виконання функцiон€ulьних обов'язкiв, свосччa"a ,Ъ
якiсне виконання службових доручень керiвництва Тернопiльськоi обласноi
прокуратури, управлiння та вiддiлiв.
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б.4. Працiвники управлiння несуть вiдповiда-гrьнiсть за порушення
Присяги прокурора, Присяги державного службовця, Кодексу професiйноi етики
та поведiнки прокурорiв, Загальних правил етичноi поведiнки державних
службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, службовоi (трудовоТ)
та виконавськоi дисциплiни, а також в iнших випадках згiдно iз Законами
УкраТни кПро прокуратуру>, <Про державну службу>, <Про запобiгання
корупцii>) та законодавством про lrрацю.

Управлiння нагляду за додержанням
законiв Нацiональною полiцiсю
Украiни та органами, якi ведуть
боротьбу з органiзованою та
транснацiональною злочиннiстю,
Терноп iл ьськоI обласноi п рокуратури


