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ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл мiжнародно-правового спiвробiтництва

Тернопiльськоi обласноi прокуратури

1. Загальнi положення

1.1. ВiддiЛ мiжнародно-правового спiвробiтництва (далi вiддiл) с
самостiйним структурним пiдроздiлом Тернопiльськоi обласнот прокуратури,
пiдпорядкованим першому заступнику (заступнику) керiвника Тернопiльськот
обласноi прокуратури вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж керiвництвом
ТернопiльськоI обласноi прокуратури.

1.2. У своiй дiяльностi вiддiл керусться Конституцiсю УкраТни,
законами Укратни кпро прокуратуру), Кримiнальним та Кримiнальним
процесуальним кодексами Украiн и, чинними мiжнародними договорами, згодуна обов'язковiсть яких надано Верховною Радою Украiни, iншими
законодавчими актами, наказами Генерального прокурора, керiвника обласноi
прокуратури, Регламентом обласноi прокуратури, атакож цим Положенням.

1.3. Свою роботу вiддiл органiзовус у взасмодiт з iншими самостiйними
структурними пiдроздiлами обласнот прокуратури, окружними прокуратурами,
правоохоронними, iншими державними органами та органами мiсцевого
самоврядування, представниками комгIетентних установ, iноземних держав i
мiжнародних органiзацiй.

2. Структура вiддiлу

2.1. Вiддiл очолюс начальник.

2.2. {о штату вiддiлу входить прокурор.

2.3. обов'язки начальника вiддiлу в разi його вiдсутностi викону€
прокурор вiддiлу згiдно з наказом керiвника обласноi прокуратури.

2.4. Робота вiддiлу органiзовуеться за територiальним або
функцiоНаJIьниМ (предмеТним) принципами вiдповiдно розподiлу обов'язкiв,
який здiйснюсться його нач€шьником та затверджуеться першим заступником
(заступником) керiвника обласнот прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв.

3. OcHoBHi завдання вiддiлу:

- забезпеченНяреалiзацiТвизначениХзаконодавствомфункцiйорганiв
прокуратури, виконання яких потребус застосування норм мiжнародних
договорiв Укратни, у галузi мiжнародного спiвробiтництва пiд час
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кРиМiН€Lльного провадження або взаемодiТ з компетентними установами
iноземних держав та мiжнародними органiзацiями;

- ЗабеЗПеченнrI контролю за виконанням окружними прокуратурами
ВиМоГ мiжнародних договорiв у сферi кримiнального судочинства, згоду на
обов'язковiсть яких надано Верховною Радою УкраIни, та законiв у сферi
мiжнародного спiвробiтництва пiд час кримiнального провадження;

- органiзацiя розгляду та безпосереднiй розгляд у межах компетенцiТ
Запитiв про мiжнародну правову допомогу, екстрадицiю i перейняття
кримiнального провадження на пiдставi мiжнародних договорiв, законодавства
УкраТни, вiдомчих угод, а в окремих випадках - без договору, на ocHoBi
ЗагаJIьновизнаних принципiв i норм мiжнародного права, а також пiдготовка
рiшень за такими запитами;

- ВЗаСмодiя з вiдповiдними пiдроздiлами MiHicTepcTBa юстицiТ
УКРаТни та iнших органiв виконавчоТ влади, судами i правоохоронними
органами з питань мiжнародно-правового спiвробiтництва;

- пiдготовка та здiйснення заходiв мiжнародного характеру;

- ЗДiЙСнення за дорученням керiвництва Офiсу Генера_гrьного
ПРОкУРора та обласноi прокуратури KoHTaKTiB iз посольствами та консульськими
УСТанОВаМи iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в
YKpaTHi З питань, що належать до компетенцiТ вiддiлу, участь за iх дорученням у
ЗУСТРiЧах iЗ представниками цих установ з питань дiяльностi органiв
прокуратури;

- забеЗпечення участi представникiв органiв обласноi прокуратури в
ЗаХОДаХ мiжнародного характеру (зустрiчах, переговорах, конференцiях,
ceMiHapax, Нарадах тощо), органiзацiя та проведення у взасмодii з iншими
структурними пiдроздiлами, за погодженням iз керiвництвом Офiсу
Генерального прокурора, зустрiчей керiвництва обласноi прокуратури з
ПРеДСТаВНИКаМИ Та Делегацiями iноземних держав i мiжнародних iнституцiЙ в
органах обласноТ прокуратури;

- НаДаННЯ КОНСУЛЬТативноi i методичноТ допомоги структурним
пiдроздiлам обласноi прокуратури;

- За Дорученням керiвництва обласноi прокуратури, забезпечення у
КРимiнальних провадженнях, що надiйшли у порядку перейняття вiд iноземних
ДеРжаВ та досудове розслiдування у яких здiйснюсться слiдчими
ТеРитОрiальних органiв досудового розслiдування, органiзацii i процесу€Lльного
КеРiвницТВа досудовим розслiдуванням, вирiшення вiдповiдно до закону iнших
ПИТаНЬ Пiд Час кримiнального провадження, пiдтримання публiчного
обвинувачення;

- кОНТроль за станом досудового розслiдування та судового розгляду
КРимiна-пьних проваджень, що надiйшли до органiв прокуратури УкраТни з-за
КОРДОНУ В ПОРяДкУ переЙняття, а також кримiнальних проваджень,
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ЗаРе€СТРОВаНих За реЗультатами розгляду повiдомлень компетентних органiв
iНОЗемних держав про вчинення кримiнальних правопорушень грOмадянами
УкраТни;

- ЗабеЗПечення швидкого, повного та неупередженого розслiдування
кРимiнальних проваджень указаноТ категорii, пiдтримання публiчного
ОбвинУвачення в судi, оскарження незаконних судових рiшень на стадiях
досудового розслiдування та судового провадження;

- У Межах компетенцii запобiгання незаконному притягненню особи
ДО кРимiнальноi вiдповiдальностi та необrрунтованому застосуванню щодо неТ
заходiв tlроцесуального примусу;

- ЗабеЗпечення вiдшкодування збиткiв, завданих кримiнальними
правопорушеннями зазначеноТ категорii.

3.1. Вiддiл також забезпечус:

- УЧаСТЬ У планУваннi роботи обласноТ прокуратури, свосчасне i
якiсне виконання запланованих заходiв;

- пiдГОТовку матерiалiв на розгляд нарад, виконання прийнятих
РiШень iз питань, що нiLпежать до компетенцiТ вiддiлу, а також виконання
завдань i доручень керiвництва обласноТ прокуратури;

- пiдготовку в межах повноважень проектiв органiзацiйно-
розпорядчих документiв обласноТ прокуратури;

- проведення аналiтичноТроботи;

- ЗДiЙСнення органiзацiйного та методичного керiвництва окружними
прокуратурами, у межах компетенцiТ вiддiлу;

- НаДаННЯ ПРакТИчноТ допомоги, проведення перевiрок у окружних
ПРОКУРаТУРах З питань мiжнародного спiвробiтництва, контроль за усуненням
недолiкiв;

- ВИКОНаНня в межах компетенцii вимог Закону Украiни кПро доступ
до публiчноТ iнформацiТ>;

- ОСОбИСтий приЙом, розгляд i вирiшення звернень громадян, запитiв
i Звернень народних депутатiв Украiни, представникiв державних, громадських
органiзацiй, iнших осiб, а також скарг учасникiв кримiнаJIьного провадження на
дiТ та рiшення слiдчих i лрокурорiв у межах компетенцii вiддiлу;

- ОРГаНiЗацiЮ tIервинного облiку роботи, ведення та складання
статистичноi звiтностi ;

- пiдГотовку матерiалiв щодо практики прокурорськоi дiяльностi за
ЗаКРiПЛеним напрямом для висвiтлення у засобах масовоi iнформацiТ та
розмiщення на офiцiйному вебсайтi обласноТ прокуратури;

- контроль за станом ведення дiловодства;
- ДОДержання режиму ceкpeTнocTi, збереження матерiальних HociTB



iнформацii з обмеженим доступом.

OcHoBHi функцii вiддiлу:

4.1. РОЗгляд запитiв про мiжнародну правову допомогу i перейняття
кримiнальних проваджень, що надходять вiд органiв досудового розслiдування
УКРаТни та iноземних компетентних органiв, а також ix вирiшення вiдповiдно
ДО ВИМОГ ЧинНих мiжнародних договорiв, згоду на обов'язковiсть яких надано
ВеРХОВНОЮ РаДою УкраТни, i Кримiнilльного процесуuLльного кодексу Украiни,
зокрема:

- ПеРеВiРКа Украiнських запитiв на вiдповiднiсть iх оформлення
вимогам мiжнародних договорiв i КримiнаJIьного процесуального кодексу
Украiни, вжиття заходiв до усунення виявлених порушень;

- ПеРеДача для виконання украiнськими органами досудового
розслiдування запитiв, вжиття необхiдних заходiв щодо контролю за iх
виконанням, забезпечення передачi компетентним органам матерiалiв,
отриманих пiд час виконання запитiв;

- ОРГаНiЗаЦiя ЧереЗ окружнi прокуратури та правоохороннi органи
областi виконання запитiв про мiжнародну правову допомогу i перейняття
кримiнального провадження, що надходять iз вiдповiдних установ iнших
держав, контроль за Iх виконанням, забезпечення свосчасного iнформування
iноземних компетентних органiв про результати розгляду зазначених запитiв iз
наданням необхiдних матерiалiв безпосередньо або через Офiс Генерального
прокурора.

4.2. Органiзацiя та здiйснення процесусLльного керiвництва, за
дорученням керiвництва обласнот прокуратури, вирiшення вiдповiдно до закону
iншиХ гIитанЬ пiд час кримiнального провадження, а також пiдтримання
публiчного обвинувачення У кримiнаrrьних провадженнях, що надiйшли у
порядку перейняття вiд iноземних держав та досудове розслiдування у яких
здiйснюсться сл iдчими територiальних органiв досудового розслiлу"uпr".

4.3. Контроль за станом досудового розслiдування та судового розгляду
кримiна.гrьних проваджень, що надiйшли до органiв прокуратури Украiни з-за
кордону в порядку перейняття, а також кримiнальних проваджень,
зареестрованих за результатами розгляду повiдомлень компетентних органiв
iноземних держав про вчинення кримiнальних правопорушень громадянами
Украiни, у тому числi щодо:

- своечасностi, повноти, об'сктивностi вiдображення вiдомостей про
кримiна.гlьнi правопорушення, осiб, якi ix вчинили, рух кримiнальних
проваджень та iнших вiдомостей в Сдиному peccTpi досулових розслiдувань;

- повноти вжитих заходiв до забезпечення вiдшкодування завданих
злочинами збиткiв;

- ДОДеРЖаннЯ вимог законодавства при притягненнi осiб до

4.

4
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та застосуваннi щодо них заходiв

4-4. Органiзацiя пiдготовки документiв про видачу або транзит
правопорушникiв, що надходять вiд органiв досулового розслiдування та судiв
областi, проведення екстрадицiйних перевiрок, вирiшення за ix результатами
запитiв iноземних держав згiдно з вимогами мiжнародних договорiв та
законодавства УкраТни, у тому числi:

- перевiрка документiв органiв досудового розслiдування та судiв
областi щодо екстрадицii на вiдповiднiсть Тх оформлення вимогам мiжнuрод"r*
договорiв та законодавства Украiъи, вжиття заходiв iз метою усунення
виявлених порушень та iх недопущення надалi;

_ звернення до компетентних установ iноземних держав через
центр€Lпьнi органи Украiни iз запитами про видачу осiб, надання на ix вимогу
необхiдних гарантiй, додаткових документiв та вiдомостей;

- безпосередне проведення екстрадицiйних перевiрок щодо наявностi
обставин, якi можуть перешкодити видачi за кордон осiб, встановлених на
територiТ областi, пiдготовка за ix результатами висновкiв;

- вжи,гтя заходiв для забезпечення сво€часного затримання,
застосування тимчасового та екстрадицiйного арешту, взяття пiд варту осiб,
видача яких вимагасться компетентними установами iноземних держав, а також
негайного усунення та недопущення надалi порушень законних прав i свобод
людини;

- контроль за виконанням компетентними установами областi
доручень центр€LлЬних органiв УкраТни про органiзацiю прийому та видачi осiб,
якi пiдлягають екстрадицiТ;

- irформування у випадках, гrередбачених законодавством Украiъи,
заiнтересованих cTopiH i причетних осiб щодо результатiв розгляду запитiu npo
видачу та прийнятих рiшень, а також про порядок ix оскарження;

- контроль за дотриманням органами досудового розслiдування та
прокурорами меж притягнення виданоi особи до кримiнальноТ вiдповiдальностi,
iнших гарантiй, наданих центраJIьними органами Украiъи, вжиття у межах
компетеНцiТ захоДiв дО усуненнЯ порушень закону в цiй сферi;

- надання вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласноi прокуратури
та окружним прокуратурам необхiдних матерiаrriв i консультативнот допомоги для
забезпечен}UI участi в розглядi судом скарг або заяв осiб щодо дiй чи рiшень
органiв прокуратури з приводу ix видачi;

- органlзацlя виконання запитiв Офiсу Генерального прокурора про
наданнЯ висновкiв щодО обгрунтОваностi оголошеНня особи в мiжнародпrИ
розшук та матерiалiв досудового розслiдування.

4.5. За погодженням iз керiвництвом Офiсу Генерального прокурора,
органiзацiя та проведення У взасмодiт з iншими структурними пiдъоздiлаr"
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ЗУСТРiчеЙ керiвництва обласноI прокуратури з представниками та делегацiями
iноземних держав i мiжнародних iнституцiй, пiдготовка протоколiв, звiтiв, iнших
пiдсумкових документiв, а також забезпечення участi представникiв обласноТ
прокуратури в заходах мiжнародного характеру.

4.6. Облiк зустрiчей, якi проводяться в обласнiй прокуратурi та поза if
МеЖаМИ За участi працiвникiв органiв обласноТ прокуратури, представникiв
iноземних держав i мiжнародних iнституцiй.

5. Повнова}кення працiвникiв вiддiлу

5.1. Начальниквiддiлу:
- ЗДiЙснюе загzLльне керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовус,

СПРЯМОВУС i кОнтролюс роботу пiдпорядкованого пiдроздiлу з урахуванням
ПЛаНiВ РОбОти Офiсу Генерального прокурора, обласноТ прокуратури, рiшень
нарад, iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв;

- ЗабеЗПеЧуе взаемодiю з iншими самостiйними структурними
пiдРоздiлами обласноi прокуратури, окружними прокуратурами та спiвпрацю з
вiдповiдними пiдроздiлами iнших вiдомств;

- виЗнача€ ocHoBHi напрями дiяльностi, а також характер роботи
вiддiлу вiдповiдно до завдань i функцiй, визначених цим Положенням;

- ЗДiЙСнЮС розподiл функцiональних обов'язкiв мiж працiвниками
ВiДДiЛУ, ПоДа€ його для затвердження першому заступнику (заступнику)
керiвника обласноТ прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв;

- ОРГанiзовус i контролюе виконанtш вiддiлом наказiв i доручень
Kepi вництва обласноi прокуратури;

- ВНОСИТЬ ПРОПозицiiдо плану роботи обласноТ прокуратури, забезпечус
контроль за свосчасним i якiсним виконанням планових заходiв;

- вносить пропозицiт та забезпечус пiдготовку MaTepiarriB для
розгляду на нарадах у керiвництва обласноi прокуратури, своечасне та якiсне
виконання iх рiшень;

- ЗабеЗПечуе пiдготовку органiзацiйно-розпорядчих документiв iз
питань, що наJIежать до компетенцii вiддiлу;

- ОРГаНiЗОвУС Та проводить оперативнi наради з питань, що належать
до компетенцii вiддiлу;

- розглядае документи, що надходять до вiддiлу. Пiдписуе,
затверджу€ та вiзуе в межах компетенцii службову документацiю;

- ЗабеЗПеЧУе пiдготовку та здiйснення заходiв мiжнародного
характеру, бере участь в таких заходах;

- ОРГаНiЗОвУс розгляд у межах компетенцiI запитiв про мiжнародну
правову допомогу, екстрадицiю i перейняття кримiнального провадження на
пiдставi мiжнародних договорiв, законодавства Укратни, вiдомчих угод, а в
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окремих випадках - без договору, на ocнoBi загальновизнаних принципiв i норм
мiжнародного права, а також пiдготовку рiшень за такими запитами;

- органiзовус та здiйснюс процесу€Lльне керiвництво досудовим
розслiдуванням, вирiшуе вiдповiдно до закону iншi питання пiд час
кримiнального провадження;

- за дорученням керiвництва обласноТ прокуратури здiйснюе
процесуальне керiвництво, особисто вивчас кримiна;rьнi провадження та Тх

oKpeMi матерiали;

- органiзовуе та за дорученням керiвництва обласноТ прокуратури
особисто здiйснюс виiЪди до окружних прокуратур для проведення перевiрок i
надання практичноi допомоги з питань мiжнародного спiвробiтництва,
забезпечус реа_гriзацiю виiздiв та усунення виявлених недолiкiв;

- органiзовуе проведення аналiтичноТ роботи з питань мiжнародного
спiвробiтництва органiв прокуратури;

- здiйснюс особистий прийом, органiзовус розгляд i вирiшення у
встановленому порядку звернень громадян, запитiв i звернень народних
депутатiв Украiни, представникiв державних та громадських органiзацiй, а
також iнших осiб, скарг на дii та рiшення слiдчих або прокурорiв у
кримiна"пьних провадження х;

органiзовус роботу з оприлюднення публiчноТ iнформацii, розгляд
запитiв на iнформацiю з питань, що напежать до компетенцiТ вiдцiлу;

- органiзовус ведення первинного облiку роботи, складання
статистичноТ звiтностi про роботу вiддiлу, пiдписуе iT та несе персонаJIьну
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдображеноТ у нiй iнформацiТ;

- органiзовус сво€часне, повне й об'ективне внесення вiдомостей до
Сдиного ресстру досудових розслiдувань, iнформацiйно-аналiтичноТ системи
<Облiк та статистика органiв прокуратури), перевiряс достовiрнiсть
вiдповiдних даних;

- забезпечуе добiр кадрiв, органiзовус проведення заходiв щодо
пiдвищення Тх квалriфiкацiТ;

- вносить у встановленому порядку пропозицii щодо структури та
штатноI чисельностi вiддiлу, призначення, перемiщення, звiльнення з посад
працiвникiв, заохочення чи накладення на них дисциплiнарних стягнень, а
також щодо змiни в оплатi Тх працi, надання вiдпусток;

- забезпечу€ додержання режиму ceкpeTHocTi та здiйснюс постiйний
контроль за охороною державноТ тасмницi у вiддiлi;

- здiЙснюе контроль за дотриманням прокурором вiддiлу службовоТ
Та ТрУДовоi дисциплiни, вжива€ заходiв щодо створення нilJIежних умов працi;

- органiзовус та контролюс стан ведення дiловодства у вiддiлi,
збереження iнформацiТ з обмеженим доступом;
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- виконуе iншi завдання i службовi доручення керiвництва обласноТ
прокуратури.

5.2. Прокурор вiддiлу:

- безпосередньо виконус завдання та доручення керiвництва обласноi
Прокуратури, нач€Lпьника вiддiлу, бере участь у виконаннi покладених на вiддiл
завдань;

- бере участь у пiдготовцi матерiалiв для розгляду на нарадах у
керiвництва обласноТ прокуратури, вiддiлу, вносить пропозицii до плану роботи
обласноi прокуратури;

- Готу€ проскти службових листiв, наказiв, iнших документiв iз
питань, що н€Lлежать до компетенцiТ вiддiлу;

- бере участь у проведеннi аналiтичноiроботи;

- ЗДiЙСнЮе методичне керiвництво i належний вплив на стан роботи у
закрiплених прокуратурах;

- За ДОРУЧеНням керiвництва обласноi прокуратури та наччшьника
ВiДДiлУ зДiйснюс перевiрки та надас практичну допомогу керiвникам окружних
ПРОКУРаТУР iз питань органiзацiТ виконання ними положень мiжнародних
ДОГОВОРiв i Законодавства Украiни у сферi правовоТ допомоги та екстрадицiТ, а
ТаКОЖ ВИМОГ вiдомчих aKTiB, що регулюють порядок зносин органiв
ПРОКУРаТУри Украiни з компетентними установами iноземних держав. Вносить
пропозицiI щодо вжиття заходiв реагування за результатами виiЪдiв;

- вивчас документи, що надходять iз окружних прокуратур, готус
ЗаУВаЖенНя щодо виявлених недолiкiв, пропозицiI стосовно ix усунення;

- вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв i доручення керiвництва обласноТ
прокуратури та начаJIьника вiддiлу особисто бере участь у зустрiчах та
переговорах З iноземними делегацiями, готу€ листи, програми та звiти за ik
результатами, а також повiдомленtш для розмiщення у засобах масовоi
iнформацiT та на офiцiйному вебсайтi обласноi прокуратури;

- ЗДiЙСнЮе Процесуалпьне керiвництво досудовим розслiдуванням у
кримiнальних провадженнях, що надiйшли у порядку перейняття вiд iноземних
ДеРЖаВ Та Досудове розслiдування у яких здiйснюеться слiдчими
територiальних органiв досудового розслiдування, а також кримiна_гrьних
проваджень, заре€строваних за результатами розгляду повiдомлень
компетентних органiв iноземних держав про вчинення кримiнальних
правопорушень громадянами УкраТни та пiдтримус у них публiчне
обвинувачення;

- ОРГаНiЗОвУе досудове розслiдування та забезпечус процесуальне
керiвництво ним, вирiшус вiдповiдно до закону iншi питання пiд час
КРИМiналЬНого провадження, здiйснюс нагляд за негласними та iншими
слiдчими i розшуковими дiями у кримiн€шьних провадженнях даноi категорii;
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- вивча€ кримiнальнi провадження та нада€ у них вказiвки, готус
висновки;

- у встановленому порядку проводить слiдчi (розшуковi) дii у
кримiнальних провадженнях, бере участь у ix здiйсненнi з власноi iнiцiативи
або доручас ix проведення, надас iншу практичну та методичну допомогу
слiдчим у розслiдуваннi кримiнальних проваджень;

- у встановленому порядку приймас рiшення про проведення
негласних слiдчих (розшукових) дiй, перевiряе законнiсть ik здiйснення;

- забезпечуе контроль за станом розслiдування та здiйсненням
Процесуального керiвництва у кримiнальних провадженнях даноТ категорiТ,
пiдтримання у них обвинувачення, оскарження необгрунтованих судових
рiшень;

- перевiрясзаконнiстьзакриттякримiн€Lпьнихпроваджень,зупинення
ДОСУДОВоГо розслiдування та iнших процесу€Lльних рiшень, додержання
конституцiйних прав громадян пiд час досудового розслiдування,
обГрунтованiсть клопотань про продовження строку досудового розслiдування,
вживас заходiв щодо усунення порушень закону;

- СКаСОВУС неЗаконнi постанови гIро закриття кримiнальних
проваджень i зупинення досудового розслiдування;

- Пред'являе цивiльнi позови у кримiнальних провадженнях у
встановлених законом випадках;

- перевiряс обГрунтованiсть направлення кримiнаrrьних проваджень
для передання компетентному органу iншоi держави в порядку, передбаченому
статтею 599 КПк УкраТни, про що скJIадас вiдповiднi довiдки (висновки);

- наДае структурним пiдроздiлам обласноi прокуратури та окружним
ПРОКУРаТУРаМ необхiдну консультацiЙну та iншу допомогу з питань, пов'язаних
iз мiжнародним спiвробiтництвом органiв прокуратури УкраТни, а також iз
дiяльнiстю iноземних компетентних органiв та iнших установ;

- забезпечу€ участь у розглядi судами скарг на рiшення, дii чи
бездiяльнiсть прокурорiв та слiдчих;

- За ДОрУченням керiвника вiддiлу вивчае запити (клопотання) про
ВиДаЧУ правопорушникiв (тимчасову видачу, транзитне перевезення, надання
Згоди на видачу особи за додатковi злочини), за результатами ix розгляду готус
проекти вiдповiдних документiв;

- проводить екстрадицiйнi перевiрки щодо наявностi обставин, якi
можуть перешкоджати видачi (екстрадицiТ) за кордон осiб, затриманих на
територiТ областi;

- готу€ про€кти клопотань про застосування екстрадицiйного арешту,
ПРО Наявнiсть пiдстав для подаJIьшого тримання пiд вартою, про затвердження
ЗГОДи Особи на видачу (екстрадицiю) та про застосування запобiжних заходiв,
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не пов'язаних iз триманням пiд вартою, для забезпечення видачi особи на ЗапИТ

iноземноi держави та забезпечу€ участь у iх розглядi судами областi;

- готу€ про€кти вмотивованих постанов про доручення здiйснення
кримiнального провадження iншому органу досудового розслiдування
вiдповiдно до вимог cTaTTi 36 КПК УкраТни;

- складас протоколи про адмiнiстративнi правопорушення,
передбаченi статтями 185а та 1858 КУпАП;

- розглядас запити i звернення народних депутатiв УкраТни,
звернення громадян, юридичних або службових та iнших осiб, запити на
iнформацiю;

- пiдвищуе piBeHb своеi квалiфiкацii, за дорученням керiвника вiддiлу
бере участь у навчально-методичних заходах, проведеннi стажувань
працiвникiв окружних прокуратур;

- веде облiк проведеноТ роботи, накопичус i систематизус
iнформацiйнi матерiали за закрiпленими напрямами дiяльностi;

- вносить вiдомостi до единого ре€стру досудових розслiдувань,
iнформацiйно-аналiтичноТ системи <Облiк та статистика органiв прокуратури),
забезпечу€ повноту i об'ективнiсть внесених вiдомостей;

- виконуе iншi завдання i службовi доручення керiвництва обласноТ
прокуратури та нача-пьника вiддiлу.

б. Вiдповiдальнiсть працiвникiв вiддiлу.

6.1. Нача-ltьник вiддiлу вiдповiдае за наlrежну органiзацiю роботи з
виконання покладених на вiддiл завдань та службових доручень Офiсу
Генерального прокурора, керiвництва Тернопiльськоi обласноТ прокуратури.

6.2. Прокурор вiддiлу вiдповiдае за належне виконання службових
обов'язкiв, своечасне та якiсне виконання завдань та службових доручень
керiвництва обласноi прокуратури та вiддiлу.

б.3. Працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за lrорушення Присяги
прокурора, Кодексу професiйноТ етики та поведiнки прокурорiв, службовоТ
(труловоТ) та виконавськоi дисциплiни, а також в iнших випадках згiдно iз
Законами УкраТни кПро прокуратуру)), <Про запобiгання корупцiТ>) та
законодавством про працю.

Вiддiл мiяснародно-п равового спiвробiтн и цтва
Терноп iльськоТ обласноi прокуратури


