
зАтвЕрд}ItЕно
Наказ керiвника Тернопiльськоi
обласноi прокураryри
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полояtЕння
про вiллiл представництва iHTepeciB лерэкави в сулi

Тернопiльськоi обласноi п рокуратури

l. Загальнi положення

1.1. Вiддiл представництва iHTepeciB держави в сулi (далi * вiддiл) е

самостiйним структурним пiдроздiлом ТернопiльськоТ обласноi прокуратури,
пiдпорядкованим першому заступнику (заступнику) керiвника ТернопiльськоТ
обласноi прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури.

|.2. У своiй дiяльностi вiддiл керуеться Конститучiсю Украiни, Законом
Украiни uПро прокуратуру>, iншими актами законодавства Украiни, наказами
Генерального прокурора та керiвника обласноi прокуратури, Регламентом
Тернопiльськоi обласноi прокуратури, цим Положенням, а також враховус
висновки щодо застосування норм права, викладенi в постановах Верховного
Суду, та практику европейського суду з прав людини.

1.3. Свою роботу вiддiл органiзовус у взаемодiТ з iншими структурними
пiдроздiлами обласноi прокуратури, окружними прокуратурами,
правоохоронними, iншими державними органами та органами мiсцевого
самоврядування. Враховуе практику застосування законодавства
Тернопiльським апеляцiйним судом, Господарським судом ТернопiльськоТ
областi, Тернопiльським окружним адмiнiстративним судом, спiвпрацюс з

Пiвденно-Захiдним мiжрегiональним управлiнням MiHicTepcTBa юстицiТ (MicTo
Iвано-Франкiвськ) та його структурними пiдроздiлами, територiальним
управлiнням Щержавноi суловоi адмiнiстрацiТ в Тернопiльськiй областi.

2. Структура вiддiлу та органiзацiйнi засади дiяльностi
2.1. Вiддiл очолю€ начапьник, який мас заступника. Що штату вiддiлу також

входять прокурори.

2.2, У разi вiдсутностi началпьника вiддiлу його обов'язки виконус
заступник начаJIьника вiддiлу.

2.3. Робота прокурорiв вiддiлу залежно вiд покладених на них функчiй
органiзовусться за функцiональним (предметним) та територiальним
принципами вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, який здiйснюеться начальником
вiддiлу та затверджуеться першим заступником (заступником) керiвника



пiдготовку матерiалiв для висвiтлення у засобах масовоi iнформацiТ,
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4. OcHoBHi напрями дiяльностi та функчii вiллiлу

1) вивчення питань щодо наявностi пiдстав для застосування
Тернопiльською обласною прокуратурою повноважень, передбачених статтею
23 Закону Украiни <Про прокуратуру>, опрацювання матерiалiв iз висновками,
що надходять з iнших самостiйних структурних пiдроздiлiв обласноТ
прокуратури;

2) пiдготовка позовiв (заяв), що подаються Тернопiльською обласною
прокуратурою в порядку цивiльного, адмiнiстративного та господарського
судочицства;

3) взасмодiя з iншими структурними пiдроздiлами обласноi
прокуратури в частинi отримання та опрацювання вiдомостей про
невiдшкодованi збитки у закритих кримiнальних провадженнях, закiнчених
провадженнях, а також тих, що перебувають у провадженнi слiдчих пiдроздiлiв
правоохоронних органiв, з метою виявлення пiдстав для звернення з позовами до
суду щодо вiдшкодування збиткiв, завданих державi злочинами та корупцiйними
правопорушеннями;

4) монiторинг судових рiшень, якi зачiпають iнтереси держави та
постановленi без участi прокурора, у тому числi за iнформацiями у засобах
масовоТ iнформацii, постановлених Тернопiльським окружним адмiнiстративним
судом, Господарським судом ТернопiльськоI областi та Тернопiльським
апеляцiйним судом, з метою забезпечення реагування на незаконнi судовi
рiшення, вирiшення питання про вступ у справи, порушенi за позовами iнших
осiб;

5) органiзацiя та забезпечення представництва iHTepeciB держави у розглядi
судами першоТ iнстанцii у порядку цивiльного, господарського та
адмiнiстративного судочинств, апеляцiйноi iнстанцii у порядку цивiльного
судочинства справ за власними позовами, позовами окружних прокуратур i

прокуратур iнших регiонiв, за позовами iнших осiб у випадку вступу у справу;

б) пiдготовка в межах компетенцiТ вiдзивiв на позовнi заяви, вiдповiдей на
вiдзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень та iнших процесуальних
документiв у справах за позовами органiв обласноi прокуратури i тих, у якi
iнiцiйовано вступ;

'7) отримання в судах виконавчих документiв за позовами, заявами у
справах, у яких вiддiлом забезпечувапась участь, та скерування ix для виконання;

8) органiзацiйне забезпечення дiяльностi окружних прокуратур щодо
повноти застосування передбачених статтею 2З Закону Украiни пПро
прокуратуру) повноважень, у тому числi встановлення наявностi пiдстав для
представництва в сулi iHTepeciB держави;

9) реалiзацiя повноважень, передбачених статтею 24 Закону Украiни <Про
прокуратуру)), як прокуратури вищого рiвня;

l0) органiзацiйне забезпечення дiяльностi окружних прокуратур щодо
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участi в розглядi судами цивiльних справ за позовами прокурорiв, переглядУ

судових рiшень, вжиття заходlв до усунення недолlкlв при пlдготовцl
процесуальних документi в ;

1 1) органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв обласноi прокуратури та
безпосередня реалiзачiя повноважень при виконаннi рiшень у судових справах,

у яких прокурором здiйснюв€uIося представництво iHTepeciB держави;

|2) iнiцiювання за наявностi пiдстав питання дисциплiнарноi
вiдповiдальностi суллiв у порядку, визначеному законодавством;

13) iнiцiювання в установленому порядку внесецня вiдомостеЙ до
Сдиного реестру досудових розслiдувань про вчинення кримiнальних
правопорушень;

14) органiзацiя та забезпечення участi } цивiльному, адмiнiстративному
та господарському судочинствi в порядку самопредставництва Тернопiльськоi
обласноi прокуратури (прокуратури ТернопiльськоТ областi), посадових та

службових осiб, якi дiють вiд il iMeHi, керiвника Тернопiльськоi обласноТ

прокуратури, якi е стороною або третьою особою, а також у справах за позовами
Тернопiльськоi обласноТ прокуратури (прокуратури Тернопiльськоi областi) як
юридичноi особи, що розглядаються в судах першоi iнстанцiТ, Тернопiльському
апеляцiйному сулi; участь у судових засiданнях, органiзацiя, пiдготовка та
подання у таких справах вiдзивiв на позовнi заяви, вiдповiдей на вiдзиви,
пояснень, заяв) клопотань, заперечень, апеляцiйних, касацiйних скарг, iнших
процесу€tльних документiв, реалiзацiя iнших прав та обов'язкiв, передбачених
законодавством про адмiнiстративне, господарське та цивiльне судочинство;

15) участь у таких справах, що розглядаються судами першоТ та
апеляцiйноТ iнстанцiй в iнших регiонах, за дорученням керiвництва обласноi
прокуратури;

16) забезпечення участi у цивiльних, адмiнiстративних, господарських
справах, що розглядаються в судах першоi iнстанцii, Тернопiльському
апеляцiйному судi, у яких Офiс Генерального прокурора (Генеральна
прокуратура Украiни), прокуратури iнших регiонiв, iх посадовi та службовi
особи с стороною або третьою особою, за довiренiстю Генерального прокурора,
його перших заступникiв чи заступникiв, або вiдповiдних керiвникiв обласних
прокуратур;

l7) за узгодженням iз самостiйними структурними пiдроздiлами обласноi
прокуратури органiзацiя та пiдготовка документiв реагування на судовi рiшення
у справах, у яких Тернопiльську обласну прокуратуру (прокуратуру
Тернопiльськоi областi), посадових та службових осiб, якi дiють вiд iJ iMeHi,

керiвника ТернопiльськоТ обласноI прокуратури заJIучено до участi як
вiдповiдачiв або TpeTix осiб, та у справах за позовами Тернопiльськоi обласноi
прокуратури (прокуратури ТернопiльськоТ областi) як юридичноi особи
(самопредставництво) ;
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18) взасмодiя з окружними гIрокуратурами щодо представництва
обласноi прокуратури (прокуратури Тернопiльськоi областi),r ернопlльськоl

посадових i службових осiб, якi дiють вiд iT iMeHi, керiвника Тернопiльськоi
обласноi прокуратури (самопредставництва) в цивiльних справах у судах першоi
iнстанцii, контроль за розглядом цих справ;

l9) свосчасна передача судових рiшень у справах зазначеноi категорii, що
набули законноТ сили, для органiзацii iх виконання до вiдповiдних самостiйних
структурних пiдроздiлiв обласноТ прокуратури.

5. Повноваження керiвника та працiвникiв вiддiлу

5.1. Начальник вiддiлу:

1) здiйснюе загальне керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовус,
координуе, спрямовуе та контролюе роботу його працiвникiв з урахуванням
планiв роботи, рiшень нарад, iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв
Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськоi обласноi прокуратури,
доручень керiвництва;

2) визнача€ ocHoBHi напрями, особливостi роботи пiдроздiлу вiдповiдно
до завдань та функцiй, передбачених цим Положенням;

3) забезпечус вза€модiю вiддiлу з iншими структурними пiдроздiлами
обласноi прокуратури, судовими, правоохоронним та iншими органами;

4) здiйснюс розподiл обов'язкiв мiж працiвниками вiддiлу та подас його
на затвердження першому заступнику (заступнику) керiвника обласноi
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури;

5) вносить пропозицiiдо плану роботи обласноiпрокуратури;

6) органiзовус пiдготовку матерiалiв на розгляд нарад у керiвництва
обласноI прокуратури;

7) проводить наради з найбiльш важливих питань дiяльностi вiддiлу,
визначае заходи з iT удосконалення;

8) розглядае документи, що надiйшли до вiддiлу, пiдписуе, погоджуе i
вiзуе службовi документи в межах cBoci компетенцii;

9) органiзовуе виТзди до окружних прокуратур з метою проведення
перевiрок, надання практичноi допомоги. За дорученням керiвництва обласноi
прокуратури безпосередньо бере участь у них. Забезпечуе реалiзацiю виТздiв та
усунення виявлених недолiкiв;

10) забезпечу€ проведення аналiтичноТ i методичноТ роботи, стажування
працiвникiв окружних прокуратур, вжиття заходiв щодо пiдвищення ix
квалiфiкацii;

11) органiзовуе пiдготовку проектiв органiзацiйно-розпорядчих
документiв, доповiдних записок та iнших документiв, листiв iз зауваженнями,
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iнформацiйного та орiснтовного характеру, завдань i доручень керiвникам
окружних прокуратур;

|2) вживае заходiв щодо вдоскон€}JIення органiзацii представницькоi
дiяльностi;

13) забезпечуе участь працiвникiв вiддiлу у засiданнях суду вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв, за дорученням керiвництва обласноi прокуратури
безпосередньо бере у них участь;

l4) забезпечус якiсну пiдготовку вiддiлом проектiв позовiв, заяв,
апеляцiйних, касацiйних скарг та iнших документiв прокурорського реагування;

15) органiзову€ ведення первинного облiку роботи, своечасне, повне й
об'ективне внесення вiдомостей до iнформацiйно-аналiтичноi системи <Облiк та
статистика органiв прокуратури), забезпечуе перевiрку достовiрностi
вiдповiдних даних у вiддiлi та окружних прокуратурах, пiдписуе статистичну
звiтнiсть про роботу вiддiлу;

16) здiйснюе особистий прийом, органiзову€ розгляд звернень громадян,
юридичних осiб, запитiв та звернень народних депутатiв Украiни та депутатiв
мiсцевих рад, представникiв органiв державноi влади i управлiння, громадських
органiзацiй, контролюе своечаснiсть, повноту й об'сктивнiсть iх розгляду;

|7) органiзовуе роботу з оприлюднення публiчноТ iнформацii, розгляду
запитiв на iнформацiю з питань, що н€Lпежать до компетенцii вiддiлу;

18) забезпечус пiдготовку матерiалiв для висвiтлення в засобах масовоi
й на офiцiйному вебсайтi Тернопiльськоi обласноiiнформацii, зокрема

прокуратури;

19) вносить пропозицii у встановленому порядку щодо призначення,
перемiщення, звiльнення з посад працiвникiв вiддiлу, заохочення та притягнення
Тх до вiдповiдальностi;

20) забезпечус дотримання службовоi, труловоi i виконавськоi
дисциплiни у вiддiлi, вживае заходiв щодо створення н€Lпежних умов працi;

2l) органiзовуе та контролюс стан ведення дiловодства у вiддiлi;

22) виконуе iншi завдання та службовi доручення керiвництва обласноi
прокуратури.

5.2. Заступник начальника вiддiлу:

1) сприяе начальнику вiддiлу у забезпеченнi належноi органiзацiТ роботи,
забезпечуе поточний контроль за виконанням працiвниками покладених на них
обов'язкiв;

2) органiзовуе проведення аналiтичноi роботи у вiддiлi, надае допомогу
працiвникам вiддiлу у проведеннi узаг€Lпьнень, комплексних аналiтичних
дослiджень, контролю€ iх реалiзацiю;
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3) веде облiк роботи вiддiлу, формус статистичнi звiти;

4) здiйснюе органiзацiйне забезпечення та методичне керiвництво

дiяльнiстю окружних прокуратур, оперативний контроль за своечасним i повним
виконанням управлiнських рiшень;

5) вивча€ якiсть документiв, в тому числi позовiв (заяв), що надходять з

окружних прокуратур, уживае заходiв до усунення недолiкiв при iх пiдготовцi.
За наявностi пiдстав готус зауваження i пропозицiТ до них;

6) вносить пропозицii щодо вдосконалення роботи, готуе проекти
службових та органiзацiйно-розпорядчих документiв;

7) бере участь у пiдготовцi матерiалiв до нарад, вносить пропозицii до
гIлану роботи обласноi прокуратури;

8) розглядас та вирi-ус звернення громадян, юридичних i службових
осiб, запити, звернення народних депутатiв Украiни та депутатiв мiсцевих рад,
повiдомлення у засобах масовоi iнформачii, запити на iнформацiю, готус
проскти вiдповiдей на них;

9) бере участь у судовому провадженнi, а також забезпечуе реалiзацiю
представницьких повноважень Офiсу Генерального прокурора у чивiльному,
адмiнiстративному й господарському судочинствi, зокрема готус проскти
позовних заяв, вiдзивiв на позовнi заяви, вiдповiдей на вiдзиви, пояснень, заяв,
клопотань, заперечень, скарг на незаконнi судовi рiшення та iнших
процесуальних документiв;

10) бере участь у цивiльних, адмiнiстративних, господарських справах, що
розглядаються в судах першоi iнстанцii, Тернопiльському апеляцiйному сулi, у
яких Офiс Генерального прокурора (Генеральна прокуратура Украiни),
прокуратури iнших регiонiв, iх посадовi та службовi особи с стороною або
третьою особою, за довiренiстю Генерального прокурора, його перших
заступникiв чи заступникiв, або вiдповiдних керiвникiв обласних прокуратур;

11) застосовус передбаченi статтею 2З Закону Украiни пПро
прокуратуру) повноваження з метою встановлення наявностi пiдстав для
представництва в сулi iHTepeciB держави;

12) готуе позови (заяви), якi подаються Тернопiльською обласною
прокуратурою в порядку цивiльного, адмiнiстративного та господарського
судочинств; опрацьовус у зв'язку з цим матерiали з висновками
щодо наявностi пiдстав для застосування представницьких гIовноважень

що надходять з iнших структурних пiдроздiлiв;

13) бере участь у проведеннi перевiрок стану органiзацii роботи в

окружних прокуратурах, наданнi практичноiдопомогиiх керiвникам, забезпечус
контроль за усуненням виявлених недолiкiв;
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14) за дорученням начаJIьника вiддiлу аналiзуе i узагальнЮе роботУ З

найбiльш важливих питань представницькоi дiяльностi, у тому числi за

визначеними напрямами;

15) бере участь у пiдготовцi та проведеннi навчаltьно-методичних захОдiв,

стажуваннi прачiвникiв окружних прокуратур, а також захоДiв iз пiДвищеннЯ ТХ

квалiфiкацii;

1б) готус проскти документiв щодо iнiцiювання питання вiдповiдальностi

суддiв, а також внесення вiдомостей до Сдиного реестру досудових розслiдувань
про вчинення кримiнальних правопорушень;

17) здiйснюс контроль за своечасним надходженням у вiддiл з окрУжнИх
прокуратур копiй позовiв (заяв), опрацьовуе iх та використовуе у практичнiй

дiяльностi;

18) вивчае iнформацiю, розмiщену в Сдиному державному peecTpi

судових рiшень, i виявляс рiшення, постановленi з порушенням нОРМ

матерiального та процесуаJIьного права без участi прокурора, якi зачiпають
iнтереси держави та потребують перегляду, а також здiйснюе контроЛЬ За

вивченням такоТ iнформацiТ окружними прокуратурами;

19) веде облiк проведеноi роботи, свосчасно та повно вiдображае

результати роботи в Iнформацiйно-аналiтичнiй системi <Облiк та статистика
органiв прокуратури);

20) здiйснюс перевiрку свосчасностi, повноти i достовiрностi внесення
вiдомостей про результати гIрокурорськоТ дiяльностi до Iнформацiйно-
аналiтичноТ системи <Облiк та статистика органiв прокуратури) в окружних
прокуратурах;

2|) виконуе iншi завдання та службовi доручення керiвництва обласноi
прокуратури та начапьника вiддiлу.

На перiод вiдсутностi начальника вiддiлу виконуе його обов'язки.

5.3. Прокурори вiддiлiв:

l) безпосередньо виконують завдання та доручення керiвництва
обласноi прокуратури та начаJIьника вiддiлу;

2) здiйснюють органiзацiйне забезпечення дiяльностi закрiплених
окружних прокуратур, оперативний контроль за своечасним i повним
виконанням управлiнських рiшень;

3) вивчають якiсть документiв, в тому числi позовiв (заяв), що надходять
з окружних прокуратур, уживають заходiв до усунення недолiкiв при Тх

пiдготовцi;
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4) вносять пропозицiТ rцодо вдосконаJIення роботи, готують проекти

службових та органiзацiйно-розпорядчих документiв, що наJIежатЬ до iх
компетенцii;

5) беруть участь у пiдготовцi матерiалiв до нарад. Вносять пропоЗицii ДО

плану роботи обласноi прокуратури;

6) розглядають та вирiшують звернення громадян, юридичних i

службових осiб, запити та звернення народних депутатiв Украiни та депутатiв
мiсцевих рад, повiдомлення у засобах MacoBoi iнформацii, запити на iнформацiю,

готують проекти вiдповiдей на них;

7) беруть участь у судовому провадженнi, а також забезпечУютЬ

реалiзацiю представницьких повноважень Тернопiльськоi обласнОi прокУраТУРи

у цивiльному, адмiнiстративному Й господарському судочинствi, зокрема
готують проскти позовних заяв, вiдзивiв на позовнi заяви, вiдповiдей на вiдзиви,

пояснень, заяв, клопотань, заперечень, скарг на незаконнi суловi рiшення та
iнших процесуаJIьних документiв;

8) застосовують передбаченi статтею 2З Закону Украiни uПРО

IIрокуратуру> повноваження з метою встановлення наявностi пiдстав для
представництва в сулi iHTepeciB держави;

9) готують позови (заяви), якi подаються Тернопiльською обласнОЮ

прокуратурою в порядку цивiльного, адмiнiстративного та господарського
судочинств; опрацьовують у зв'язку з цим матерiали з висновками

щодо наявностi пiдстав для застосування представницьких повноважень,

що надходять з iнших структурних пiдроздiлiв;

l0) вивчають стан позовноi роботи окружних прокурацр, уlастi цими В

розглядi справ, практики застосовуван}ш наданрD( законом повноважень ЩОДо всц/Тry

у цивiльнi, адмiнiстративнi та господарськi справи за позовами iнших осiб, а ТаКОж

iнiцiювання перегJuIду судових рiшень;

11) беруть участь у виконавчих провадженнях iз виконання судових

рiшень у справах, у яких прокуратурою здiйснюв€LгIося представництво
в сулi та якi перебувають на виконаннi у вiддiлi примусового виконання рiшень
Управлiння ДВС Пiвденно-Захiдного мiжрегiон€lJIьного управлiння MiHicTepcTBa
юстицiТ (MicTo Iвано-Франкiвськ);

l2) забезпечують участь у розглядi сулами справ за позовами, скаргами
Тернопiльськоi обласноi прокуратури (прокуратури ТернопiльськоI областi) або

iншого учасника виконавчого провадження на рiшення, дii або безДiяльнiсть
службових осiб державноТ виконавчоТ служби, а також при вирiшеннi сУДаМи

питань, пов'язаних iз виконанням судових рiшень, постановлених у справах,

у яких прокурором здiйснюваJIося представництво в судi;

13) беруть участь у проведеннi перевiрок стану органiзацii роботи В

окружних прокуратурах, наданнi iм практичноI допомоги iх керiвникам,
забезпечують контроль за усуненням виявлених недолiкiв;
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l4) За ДОРУЧеНняМ нач€шьника вiддiлу аналiзують i узагаJIьнюють роботуз найбiльш важливих питань представницькоi дiяльностi, У тому числi за
визначеними напрямами;

15) беруть участь у пiдготовцi та проведеннi навчаJIьно-методичних
заходiв' пiдвищеннi квалiфiкацiт' стажуваннi працiвникiв окружних прокуратур;

1б) готують проекти документiв щодо iнiцiювання
вiдповiдальностi суддiв, а також внесення вiдомостей до единого
досудових розслiдувань про вчинення кримiнальних правопорушень;

питання

ре€стру

l7) вивчають iнформацiю, розмiщену в единому державному peecTpi
судових рiшень, i виявляють рiшення, постановленi з порушенням норм
матерiального та процесу€uIьного права без участi прокурора, якi зачiпають
iнтереси держави та потребують перегляду, а також здiйснюють контроль за
вивченням такоТ iнформацii окружними прокуратурами;

l8) здiйснюють контроль за свосчасним надходженням у вiддiл з
окружних прокуратур копiй позовiв (заяв), опрацьовують Тх та використовують
у практичнiй дiяльностi;

l9) ВНОСЯТЬ вiдомостi до iнформацiйно-аналiтичноi системи <Облiк та
статистика органiв прокуратури)), забезпечують повноту i достовiрнiсть
вiдповiдних даних;

20) опрацьоВуютЬ вiдомостi, BHeceHi окружнимИ прокуратурами до
iнформацiйно-аналiтичнот системи <облiк та статистика органiв прокуратури),
перевiряють своечаснiсть, повноту i достовiрнiсть Iх внесення;

2l) ведуть облiк проведеноi роботи, накопичують i систематизують
необхiднi матерiали за напрямами дiяльностi;

22) беруть участь у цивiльних, адмiнiстративних, господарських справах,
у яких Тернопiльську обласну прокуратуру (прокуратуру Тернопiльськоi
областi), iT посадових та службових осiб, керiвника Тернопiльськот обласноi
прокуратури залучено як вiдповiдачiв або TpeTix осiб, та у справах за позовами
Тернопiльськоi обласноi прокуратури (прокуратури ТернопiльськоТ областi) як
юридичноТ особи (самопредставництво), що розглядаються в судах першоi
iнстанцii та Тернопiльському апеляцiйному сулi, а також за дорученням
керiвництва обласноi прокуратури - участь у таких справах, що розглядаються в
iнших регiонах;

23) готують та подають до суду вiдзиви на позовнi заяви, вiдповiдi на
вiдзиви, пояснення, заяви, клопотання, заперечення, апеляцiйнi, касацiйнi
скарги, iншi процесуальнi документи у справах, у яких Тернопiльську обласну
ПРОКУРаТУРУ (ПРОКУРаТуру ТернопiльськоТ областi), iT посадових та службових
осiб, керiвника Тернопiльськоi обласноi прокуратури залучено як вiдповiдачiв
або TpeTix осiб, та у справах за позовами Тернопiльськот обласноi прокуратури
(прокуратури ТернопiльськоТ областi) як
(самопредставництво) ;

юридичноi особи
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24) беруть участь у цивiльних, адмiнiстративних, господарських справах,
що розглядаються в судах першоi iнстанцiт, Тернопiльському апеляцiйному судi,
У якиХ ОфiС ГенералЬногО прокурора (Генеральна прокуратура Украiни),
прокуратури iнших регiонiв, Тх посадовi та службовi особи е стороною або
третьою особою, за довiренiстю Генерального прокурора, його перших
заступникiв чи заступникiв, або вiдповiдних керiвникiв обласних прокуратур;

25) виконують iншi завдання, службовi доручення керiвництва обласнот
прокуратури та вiддiлу.

б. Вiдповiдальнiсть працiвникiв вiддiлу
б.1. Начальник вiддiлу вiдповiдас за належну органiзацiю роботи з

виконання покладених на вiддiл завдань та службових доручень керiвництва
Офiсу Генерального прокурора та обласноТ прокуратури.

6.2. ЗаСТУПНИк нач€lJIЬника та прокурори вiддiлу вiдповiдають за н€uIежне
виконання службових обов'язкiв, свосчасне та якiсне виконання завдань та
службових доручень керiвництва обласноТ прокуратури та вiддiлу.

6.3. Працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за порушення Присяги
прокурора, Кодексу професiйноi етики ^га поведiнки прокурорiв, службових
обов'язкiв, службовоi (трудовоi) та виконавськот дисциплiни, а також в iнших
випадках згiдно iз Законами Укратни <про прокуратуру), <про запобiгання
корупцii>), законодавством про працю.

Вiддiл представництва
iHTepeciB держави в сулi
Тернопiл ьськоi обласноi прокуратури


