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полояtЕння
про вiддiл забезпечення дiяльностi у сферi запобiгання та
протидii корупцii ТернопiльськоТ обласноi прокуратури

1. Загальнi положення

1.1. Вiддiл забезпечення дiяльностi у сферi запобiгання та протидii
корупцiт Тернопiльськот обласнот прокуратури (далi - вiддiл) с самостiйним
структурним пiдроздiлом Тернопiльськот обласнот прокуратури,
пiдпорядкованим першому заступнику (заступнику) керiвника Тернопiльськот
обласнот прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом
ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури.

1.2, У своТй дiяльностi вiддiл керусться Конституцiсю УкраТни,

Законами УкраТни uПро прокуратуру), uПро запобiгання корУпцiТ>) (Даrri -
Закон), iншими актами законодавства, наказами Генерального ПРОКУрОРа Та

керiвника Тернопiльськоi обласноi прокуратури, Регламентом ТернопiльсьКОТ

обласноТ 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 органiзову€ у взасмодiТ з iншими структурними
пiдроздiлами обласноТ прокуратури, окружними прокуратурами,
правоохоронними, iншими державними органами та органами мlсцевого
самоврядування.

2. Структура та органiзацiйнi засади дiяльностi вiддiлу

2.1. Вiддiл очолюс начапьник.

2.2. Що штату вiддiлу входить прокурор.

2.3. Робота працiвникiв вiддiлу органiзовусться за територiальнИМ i

функшiональним (предметним) принципами вiдповiдно до розподiлУ ОбОВ'ЯЗКiВ,

який здiйснюсться нача_пьником вiддiлу та затверджуеться першим заступникоМ
(заступником) керiвника обласноi прокуратури згiдно з розподiлом Обов'язКiв

мiж керiвництвом обласноТ прокуратури.



3. OcHoBHi завдання вiддiлу;

3.1. Здiйснення дiяльностi як спецiально уповноваженого суб'екта у
Сферi протидiТ корупцii поза межами кримiнального провадження, а також
УЧаСТЬ У РОЗГЛядi сулами справ про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi
З КОРУПЦiСю, за протоколами спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi
ПРОТИДii У корупцii вiдповiдно до компетенцii, визначеноi наказом
ГеНеРального прокурора (KpiM протоколiв про правопорушення, вчиненi у
вiйськовiй сферi та у сферi охорони навколишнього природного середовища).

3.2. Взаемодiя з iншими структурними пiдроздiлами обласноi
ПРОКУРаТУри з метою встацовлення пiдстав для вжиття заходiв, передбачених
статтями б5l - б9 Закону.

3.3. Забезпечення обов'язковоТ участi прокурора у розглядi справ про
адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з корупцiсю, передбаченi статтями
\724 - |729, |729-2 Кодекф УкраТни про адмiнiстфивнi правЬпорушення.

3,4. У Межах наданих законом повноважень вжиття заходiв щодо
ПРИТЯГнення осiб до вiдповiдальностi за вчинення корупцiЙних або пов'язаних з
корупцiсю правопорушень, виявлення причин та умов, що сприяли ix
ВЧИненнЮ, а також невиконанню вимог Закону в iнший спосiб, вiдшкодування
ЗбИТКiв, шкоди, завданих державi внаслiдок скоення таких правоlrорушень,
СКаСУВаННя aKTiB, рiшень органiв (посадових осiб), прийнятих з порушенням
Закону.

3.5. Органiзацiйне та методичне керiвництво дiяльнiстю окружних
прокуратур у межах повноважень.

3.б. Впровадження iнновацiйних методiв, документiв методичного
ХаРаКТеРУ ЩоДо здiЙснення прокурором повноважень у сферi протидii корупцiТ
поза межами кримiнального провадження.

3.7. Вiддiл у межах компетенцii також забезпечус:

УчасТЬ у плануваннi роботи обласноТ прокуратури, свосчасне, повне
та якiсне виконання запланованих заходiв;

iНiцiювання, пiдготовку та проведення нарад, iнших заходiв за
участю прокурорiв, матерiалiв на розгляд нарад (заходiв) за дорученням
КеРiВНицтва обласноТ прокуратури; органiзацiю та контроль за виконанням
ПРИЙНЯтих рiшень iз питань, що н€шежать до компетенцii вiддiлу, а також
ВИКОНанНя завдань i доручень керiвництва Офiсу Генерального прокурора та
обласноТ прокуратури;

ПРОВеДення перевiрок в окружних прокуратурах, надання практичноТ
ДОПОМОГИ TxHiM керiвникам, контроль за усуненням виявлених недолiкiв;

здiйснення аналiтичноi та методичноi роботи;

УЧасТЬ у заходах щодо пiдвишення квалiфiкацiТ, стажування
працiвникiв окружних прокуратур;
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пiдготовку просктiв органiзацiйно-розпорядчих документiв, листiв
iнформацiйного та орi€нтовного характеру, листiв iз зауваженнями;

ОСОбистиЙ приЙом, розгляд i вирiшення звернень громадян, запитiв i
звернень народних депутатiв Укратни, депутатiв мiсцевих рад гIредставникiв
ДеРЖаВних органiв та громадських органiзацiй, а також iнших осiб, повiдомлень
у засобах масовоТ iнформацiТ;

СПеЦlа_ПЬно уповноважених суб'ектiв у сферi протидiТ корупцiТ (поза межами
кримiнального провадження);

ВiДДiЛ ВИкОнУС й iншi функцiТ, що випливають iз покладених на нього
завдань.
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5. Повноваження працiвникiв вiддiлу

5.1. Начальник вiддiлу:

здiйснюс керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, органiзовуе, координуе,
спрямовус та контролюс роботу його працiвникiв з урахуванням планiв роботи,
рiшень нарад, iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв, а також доручень
керiвництва Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськоi обласноi



виконуе iншi завдання
прокуратури.

5.2. Прокурор вiддiлу:

та доручення керiвництва обласноТ
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дiяльностi закрiплених прокуратур та реалiзачiю заходiв за результатами
виТздiв;

готуе матерiали для оприлюднення та надання iнформачii, що
на-lrежить до компетенцii вiддiлу;

веде облiк виконаноi роботи;

виконус iншi доручення керiвництва обласноi прокуратури та
начаJIьника вiддiлу.

б. Вiдповiдальнiстьпрацiвникiввiддiлу

б.1. Начальник вiддiлу вiдповiдае за належну органiзацiю роботи З

виконання покладених на вiддiл завдань та службових доручень Офiсу
Генерального прокурора, керiвництва ТернопiльськоТ обласноТ прокуратури, о

також за належне виконання прокурором вiддiлу службових обов'язкiв.

б.2. Прокурор вiддiлу вiдповiдас за своечасне та якiсне виконання своiх

функцiонаJlьних обов'язкiв, а також доручень керiвництва обласноТ

прокуратури та вiддiлу.

6.3. Працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за порушення Присяги
прокурора, Кодексу професiйноТ етики та поведiнки прокурорiв, службовоТ
(труловоТ) i виконавськоi дисциплiни, а також в iнших випадках згiдно iз
Законами УкраIни пПро прокуратуру), пПро запобiгання корупцii>, uПро

державну таемницю) та законодавством про працю.

Вiддiл забезпечення дiяльностi у сферi
запобiгання та протидiТ корупцiТ
Тернопiл ьськоТ обласноТ прокуратури


