
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника ТернопiльськоТ

ПОЛОЖЕННЯ
про Спецiалiзовану екологiчну прокуратуру (на правах вiддiлу)

Тернопiльськоi обласноi прокуратури

1. Загальнi положення

1.1. Спецiалiзована екологiчна прокуратура е самостiйним структурним
пiдроздiлом Тернопiльськот обласноТ прокуратури (на правах вiддiлу),
пiдпорядкованим першому заступнику (заступнику) керiвника обласноi
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом Тернопiльськоi
обласноi прокуратури.

1.2. У своiй дiяльностi Спецiалiзована екологiчна прокуратура керуеться
Конституцiею УкраТни, Кримiнальним кодексом Украiни
(далi кК Украiни), КримiнаJIьним процесуальним кодексом УкраТни
(далi - КПк УкраiЪи), Законами Украiни <Про прокуратуру), (Про державну
службу>, iншими актами законодавства, наказами прокуратури вищо.о рiвня,
тернопiльськоi обласноi прокуратури, Регламентом Тернопiльськоi обласнот
прокуратури, а також цим Положенням.

1.3. Спецiалiзована екологiчна прокуратура органiзовуе роботу увзасмодii з iншими структурними пiдроздiлами обласноi ,ponypuryp",
окружними прокуратурами, вiдповiдними пiдроздiлами правоохоронних та
iнших державних органiв.

2, Структура та органiзацiйнi засади дiяльностi Спецiалiзованот
екологiчноТ прокураryри

2.|. Спецiалiзовану екологiчну прокуратуру очолю€ начаJIьник. До штату
спецiалiзованоi екологiчноi прокуратури входять прокурори та головний
спецiалiст. У разi вiдсутностi начаJIьника його обов'язки 
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прокурорiв вiдповiдно до наказу керiвника обласноi прокуратури.

2.2. Робота прокурорiв залежно вiд покJIадених на них обов'язкiв
органiзовуеться за територiальним або функцiональним (предметним)
принциПом вiдпОвiднО до розподiлу обов'язкiв, якийздiйснюеться нач€IJIьникомi затверджуетъся першим заступником (заступником) керiвника обласноi
прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж керiвництвом обласноi
прокуратури.
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2.3. Посадовi обов'язки головного спецiалiста закрiплюються у
посадовiй iнструкцiт, яка погоджустъся наччшьником вiддiлу та затверджусться
керiвником обласноi прокуратури.

3. Основнiзавданняспецiалiзованотекологiчноiпрокураryри

3.1. Органiзацiя i процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням,вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального
провадження та пiдтримання публiчного обвинувачення у кримiнальних
провадженнях про кримiнальнi правопорушення у сферi охорони навколишнъого
природного середовища, зокрема:

передбаЧенi роздiлом VIII КК Украiни, а також статгею 441 цього
Кодексу;

вчиненi особами, якi надають публiчнi послуги, службовими особами
юридичних осiб приватного права, працiвниками правоохоронних органiв, а
також органiв, якi здiйснюють державний контроль, нагляд та управлiння угалузi охорони навколишнього природного середовища, пов'язанi iз виконанням
вимог законодавства про екологiчну та радiацiйну безпеку; про оцiнку впливу на
довкiлля; про охорону земель; про охорону i рацiоналur,. u"*ористання вод та
вiдтворення водних pecypciB; про охорону атмосферного повiтря; про охорону,
захист, використання та вiдтворення лiсiв; про використання, охорону i
вiдтворення рослинного cBiTy; про охорону, рацiоналiне використання та
вiдтворення тваринного cBiTy; про природно-заповiдний фопrд; про охорону,
використання i вiдтворення риби та iнших водних живих pecypciB; npo о*оро"ута рацiоналъне викорисТання надр; гIро поводження з вiдходами; йооолiцензування (у тому числi видачi дозволiв, лiмiтiв та квот) на спецi€lJIьне
викорисТанн,I природних pecypciB, дотримання ix умов; про бiологiчну тагенетичнУ безпекУ щодО бiологiчних об'ектiв природного середовища при
cTBopeHHi, дослiдженнi та практичному використаннi ..".r"r"о модифiпо"u""*
органiзмiв у вiдкритiй системi, що посягають на охоронюванi законом iнтереси
у сферi охорони навколишнього природного середовища;

щодО протиправногО заволодiння, вiдчуження, приватизацii чи
розпорядження майном, коштами, що призначенi для викор".iчп"" i охорониприродних pecypciB, захисту та вiдновлення навколишнього природного
середовища;

пов'язаНi iз ввезенняМ на територiю Украiни чи транзитом через ifтериторiю вiдходiв без належного дозволу, незаконним обiгом радiоактивнихматерiалiв, ix незаконниМ поводженням, а також з порушенням вимог
радlацlиноl Оезпеки;

за фактаМи ухилеНня вiД сплати екологiчного податку; рентноi плати заспецiальне використання води, лiсових pecypciB, користування надрами;
iншi кримiнальнi правопорушення, що посягають на охоронюванi

законом iнтереси у сферi охорони навколишнього природного середовища, асаме: земель природно-заповiдного та iншого природоохоронного призначення;
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земель лiсогосподарського призначення; земель водного фонду; земель
рекреацiйного призначення.

3,2, Виконання вимог закону пiд час приймання, ресстрацii, розгляду тавирiшення заяв i повiдомлень про кримiналънi ,rрu"оrорушення, свосчасне
ВНеСеННЯ ВiДОМОСТеЙ ДО еДИного ресстру досудових розслiду"uru (далl _ срл).

3.3. Органiзацiя та забезпечення швидкого, повного та неупередженого
розслiдування кримiнальних правопорушень, оскарження судових рiшень настадii досудового розслiдування.i судойго розгляду кримiнальних проваджень,
виконанн,I вимог закону про невiдворотнiсть покарання за вчинене кримiнальнеправопорушення.

3,4, Запобiгання незаконному притягненню особи до кримiнальноiвiдповiдальностi та необгруНтованомУ застосуванню щодо неТ заходiвпроцесуального примусу.

3,5, Застосування належноi правовоi процедури до кожного учасникакримiналъного провадження, забезпечення особам, .urр"ruпим за пiдозрою увчиненнi кримiнального правопорушення, права на захист, у тому числi впорядку, визначеному Законом Украiъи <про безоплатну правову допомогу).
3,б, Здiйснення нагляду за додержанням законiв органами, якi проводятьоперативно-розшукову дiяльнiсть, У частинi попередження, виявлення iприпинення кримiнальних правопорушень, з.значених у пунктi 3.1 цьогоПоложення, розшуку осiб, якi ix'вчинили та переховуютъся вiд органiвдосудового розслiдування, суду.

з,7, Забезпечення вiдшкодування збиткiв, завданих кримiнальнимиправопорушеннями, передбаченими пунктом 3.1 цього Положенняадмiнiстративними правопорушеннями, пов'язаними з корупцiею, у .6.piохорони навколишнього природного середовища.
3,8, Здiйснення повноважень представництва iHTepeciB держави в судi усферi охорони навколишнього природного середовища (KpiM питань, вiднесених

до повнОваженЬ спецiалiЗованиХ прокураТур у вiйсuкоuiЙЪа обороннiй сферi).
3,9, Здiйснення дiяльностi як спецiалъно уповноваженого суб'екта усферi протидii корупцii поза межами кримiнального провадження (kpiM питань,вiднесених До Повноваженъ спецiалiзованих прокуратур у вiйськовiй таобороннiй сферi), а також участь у розглядi судами справ про адмiнiстративнiправопорушення, пов'язанi з корупцiею, у сферi о*оро"" навколишньогоприродного середоВиттIа за протоколами спецiально уповноважених суб'сктiв усферi протидii корупцiт вlдповiдно до компетенцii, визначеноi нак€}зомГенерального прокурора.

3.10. Органiзацiйне та методичне
прокуратур у межах повноважень.

керiвництво дiяльнiстю окружних

3,11, Впровадження iнновацiйних методiв, документiв методичногохарактеру щодо здiйснення прокурором повноважень у кримiнальному
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провадженнi та пiд час представництва iHTepeciB держави у судi у сферi охорони
навколишнього природного середовища з урахуванням мiжнародних практик.

3,12, Вжиття заходiв щодо забезпечення координацii дiялъностiправоохоронних органiв з протидiI злочинностi у сферi охорони навколишнъого
природного середовища.

3.13. Спецiалiзована екологiчна
також забезпечуе:

прокуратура у межах повноважень

участЬ у плануВаннi робОти обласНоi прокуратури, своечасне, повнеi якiсне виконання запланованих заходiв;

rIасть у пiдготовцi матерiалiв на розгляд координацiйних,мiжвiдомчих' спiльних та оперативних нарад, органiзацiю та контроль завиконанняМ прийнятиХ рiшень' а такоЖ виконаннЯ завданЬ i дЬру.rенькерiвництва обласноi прокlчратури ;

проведення перевiрок в окружних прокуратурах, надання практичноi
допомогИ ixHiM керiвниКам, контРоль за усуненням виявлених недолiкiв;

пiдготоВку проеКтiв органiзацiйно-розпорядчих документiв обласноiпрокуратури, листiв iз зауваженнями, листiв орiентовного та'iнформацiйного
характеру;

особистИй прийоМ, р_озгляД i вирiшення звернень та запитiв, зверненьТа ЗаПИТiВ НаРОДНИХ ДеПУТаТiв Украiни, дЬпутатiв мiсцевих рuд, i"-их осiб, атакож скарг учасникiв кримiнаJIьного провадження на дii та pi-.n"" слiдчих iпрокурорiв, заяв i повiдомлень про вчинення кримiналъних пр'u"оrrорушень;

у заходах щодо пiдвищення
прокуратур, iнiцiювання i

формування
про результати
та статистика

здiйснення аналiтичноi роботи, участьквалiфiкацii, стажування працiвникiв onpy*.r"*
проведення навчЕчIьно-методичних заходiв;

ведення первинного облiку роботи тазвiтностi, своечасне, повне та достовiрне u"b.."rrn вiдомостей
роботи до Срдр, iнформацiйно-аналiтичноi системи <облiк
органiВ прокураТури> (дurr; _ IAC <ОСОП>);

ПiДГОТОВКУ iНфОРмацiй до органiв державноi влади з питань
ДiЯЛЬНОСТi СПеЦiаЛiЗОВаНОi екологiчноТ.rрокуратури, матерiалiв для висвiтлення
У ЗаСОбаХ МаСОВОi iНфОРмацii та розмiщення на офiцiйч,оrу вебсайтi обласноiпрокуратури;

веденнЯ дiловодСтва, лодержання режиму ceкpeTнocTi, збереженняматерiальних носiiв iнформацii з обмеженим до"rупоr.
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дiяльностi Спецiалiзованоi екологiчноi

участЬ В пiдготовЦi матерiалiв до координацiйних, спiльних,
оперативних та iнших нарад у керiвництва обласноi прокуратури, контроль за
своечаснiстю та повнотою виконання ухв€lJIених ними рiшень;

приймаНня, реесТрацiя, розгляд заяв i повiдомлень про кримiнальнi
правопорушення, свосчасне внесення щодо них вiдомостей до СРЛ;

органiзацiя i процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням,вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час кримiнального
провадження, участь у судовому провадженнi та пiдтримання публiчного
обвинувачення, У тому числi участь У переглядi судових рiшенu у судах
апеляцiйноi та касацiйноi iнстанцiй, У кримiнальних провадженнях про
кримiнальнi правопорушення, зазначенi в пунктi З.1 цього Положення;

нагляД за додерЖанняМ законiВ органами, якi проводять оперативно-
розшукову дiяльнiсть, у частинi попередження, виявлення i приъинення
кримiнальних правопорушень, з€Lзначених у пунктi з.1 цього Положення,
розшуку осiб, якi ix вчинили та переховуються вiд органiв досудового
розслiдування, суду;

нагляД за додеРжанняМ законiВ при проведеннi слiдчих, негласних
слiдчих (розшукових) дiй у вiдповiдних кримiнальних провадженнях;

участъ у розглядi судами клопотань слiдчих та прокурорiв у ходi
досудовогО розслiдуВання, а такоЖ з iнших питань пiд час досудового
розслiдування або оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi слiдчих та
прокурорiв;

розгляД i вирiшеНня скарГ на рiшення, дii чи бездiяльнiсть слiдчих увипадках, передбачених КПК Украiни;

вжиттЯ заходiВ щодО забезпечення вiдшкодування завданих
кримiналъними правопорушеннями збиткiв, розшуку майна, яке стало
предметом суспiльно небезпечного посягання, а також конфiскацii та спецiальноi
конфiскацii у порядку i випадках, установлених законом;

вивчення стану досудового розслiдування у кримiнальних
провадженнях, пiдготовка висновкiв та проектiв рiшень *ооо дорученняподчUiьшого розслiдування iншому органу (замiни прокурора, що .дiй."."
процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням), рi-ъч,i про скасування
незаконних та необгрунтованих постанов слiдчих i прокурорiв.

органiзацiйне та методичне керiвництво дiяльнiстю окружних
прокураryр з питань нагJIяду за додержанням законiв пiд час проведення
досудового розслiдування У формi процесуалъного керiвництва досудовим
розслiдуванням та участi у судовому провадженнi у кримiйьних провадженнях
про кримiнальнi правопорушення, зазначенi в пунктi-3.1 цього Положення;

вивчення та узага-пьнення у межах компетенцii стану органiзацii
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процесуального керiвництва у кримiн€шьних провадженнях, а також нагляду за
додержанням законiв органами, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть,
пiдготовку пропозицiй щодо удосконалення прокурорськоi роботи, заходiв для
усунення недолiкiв;

пiдготовка В межах компетенцiТ iнформацiйних та аналiтичних
документiв, а також проектiв процесуальних документiв, якi подаються на пiдпис
керiвництву обласноi прокуратури ;

проведеНня переВiрок в окружних прокуратурах, надання практичноi
ДОПОМОГИ ixHiM КеРiВникаМ, контроль за усуненням виявлених недолiкiв;

участЬ в опрацЮваннi постаноВ координацiйних нарад, проведених в
окружних прокуратурах та вивченнi практики здiйснення ними координацiйноi
дiяльностi;

стажування працiвникiв окружних прокуратур, iнiцiювання та
проведення навчапьно-методичних заходi в.

безпосеРеднС здiйснення та органiзацiйне забезпечення дiяльностi
органiв прокуратури цдодо реалiзацii повноважень з представництва iHTepeciB
держави у сферi охорони i використання об'сктiв та земель природно-
заповiдного фонду, поводження з вiдходами, використання природних pecypciB
та охорони навколишнього природного середовища, оцiнки впливу на довкiлля,
виконання державних (нацiональних), мiсцевих та iнших екологiчних програм,
використання коштiв фондiв охорони навколишнього природного середовища та
iнших державних, у тому числi бюджетних, коштiв у цiИ сберi;

вивченнЯ питанЬ щодо наявностi пiдстав для застосування
повноваженъ, передбачених статтею 23 Закону Украiъи <про прокуратуру), усферi охорони навколишнього природного середовища, пi!готовку позовiв упорядку цивiлъного, адмiнiстративного та господарського судочинства,
опрацювання матерiалiв, що надходять з iнших структурних пiдроздiлiв;

пiдготовКа вiдзивiВ на позовнi заяви, вiдповiдей на вiдзиви, пояснень,
заяв, клопотань, апеляцiйних i касацiйних скарг на судовi рiшення, заяв про ik
перегляд за нововиявленими або виключними обставинами, контроль за ходом i
результатами iх судового розгляду;

органiзацiя участi та участь у розглядi судами цивiльних,
адмiнiстративних i господарських справ у сферi о"оро"" навколишнього
природного середовища;

iнiцiювання перегляду судових рiшенъ у справах у сферi охорони
навколишнього природного середовища за позовами (заявами) керiвника
обласноi прокуратури, його першого заступника або .u.ry.r"rKa i в тих, у "Kiiнiцiйовано вступ та забезпечено участь;

реалiзацiя повноВажень, передбачених статтею 24 Закону Украiни
uПро прокуратуру)), як прокуратури вищого рiвня;
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вивченнЯ судовиХ рiшень, розмiщених в Сдиному державному
peccTpi судових рiшень, якi зачiпають iнтереси держави у сферi охорони
навколишнього природного середовища та постановленi без участi прокурора,
визначення наявностi пiдстав для вступу У справу та Тх оскарження в
апеляцiйному або касацiйному порядку;

вивченнЯ стану представницькоI дiяльностi щодо захисту iHTepeciB
держави у сферi охорони навколишнього природного середовища, вжиття
заходiв для усунення недолiкiв при пiдготовцi окружними прокуратурами заяв,
скарг та iнших процесуальних документiв у цивiльному, адмiнiстративному та
господарському судочинствi ;

вжиттЯ заходiв, спрямованих на свосчасне, повне i реальне
виконання судових рiшень, постановлених у справах за позовами, заявами
прокурорiв у сферi охорони навколишнього природного середовища,
забезпечення напежного захисту iHTepeciB держави при ik виконаннi;

отриманНя виконавчих документiв за позовами, заявами, скаргами та
клопотаннями обласноi прокуратури з метою забезпечення виконання судових
рiшень, постановлених за участю прокурора на користь держави у сферi оr.оро""
навколишнього природного середовища;

органiзаЦiйне забезпечення дiяльностi органiв прокуратури щодо
реалiзацii повноважень при виконаннi судових рiшень у справах, у яких
прокурором здiйснювсtгIося представництво iHTepeciB держави у сферi охорони
навколишнього природного середовища;

безпосеРеднЯ реалiзацiя у межах компетенцii повноважень при
виконаннi судових рiшень у справах, у яких здiйснюв€tJIося представництво в
судi обласною прокуратурою або окружними прокуратурами у разi перебування
таких рiшень на виконаннi у вiддiлi примусового виконання рiшень Управлiння
двС Пiвденно-Захiдного мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицii
(MicTo Iвано-Франкiвськ);

у межаХ компетеНцii iнiцiЮвання у встановленому порядку BHeceHHrI
вiдомостей до ердр про вчинення кримiнальних правопорушень;

У межаХ компетенцii органiзацiйне забезпечення дiяльностi
окружнИх прокуратур як спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi протидiТ
корупцii (поза межами кримiнального провадження);

вивченнЯ просктiВ протокоЛiв про адмiнiстративне правопорушення,
пов'язане з корупцiею, у сферi охорони навколишнього природного середовища,
складених уповноваженими особами Нацiональноi полiцii Украiни, вiдповiдно
до компетенцii, визначеноi наказом Генерального прокурора;

забезпеЧеннЯ участi в розглядi справ про адмiнiстративне
правопорушення, пов'язане з корупцiсю, у сферi охорони навколишнього
природного середовища вiдповiдно до компетенцii, визначеноi наказом
Генерального прокурора;
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у межаХ компетеНцii пiдготовку подань, передбачених частиною
третьою cTaTTi б5-1 Закону Украiни кПро запобiгання корупцii>;

пiдготовка матерiалiв для вжиття заходiв представницького
характеру поза межами кримiнального судочинства з метою вiдшкодування
збиткiв (шкоди), завданих державi внаслiдок вчинення правопорушення,
пов'язаного з корупцiею, визнання незаконними нормативно-правових aKTiB,
рiшень i недiйсними правочинiв у сферi екологii;

iнiцiювання, за наявностi пiдстав, питання щодо дисциплiнарноi
вiдповiдальностi суллiв у порядку, визначеному законодавством;

взаемодiЯ В межаХ компетенцii зi спецiально уповноваженими
суб'сктами у сферi протидii корупцii та iншими органами з питань, Що належать
до компетенцiТ вiддiлу;

монiторИнг засобiв MacoBoi iнформацii з метою виявлення порушень
вимог законодавства у сферi охорони навколишнъого природного середовища та
iнiцiювання вжиття заходiв представницького характеру або внесення
вiдомостей до еРДР.

5. Повноваження керiвника та працiвникiв вiддiлу
5.1. Начальник Спецiалiзованот екологiчнот прокураryри:

здiйснюе керiвництвО дiяльнiстю Спецiалiзованоi екологiчноi
прокуратури, органiзовуе, спрямовус i контролюс роботу пiдпорядкованих
працiвникiв з урахуванням планiв роботи, рiшень нарад, iнших органiзацiйно-
розпорядчих документiв Офiсу Генерального прокурора та Тернопiльськот
обласноi прокуратури, доручень керiвництва;

забезпеЧус взаемОдiю з iншими структурними пiдроздiлами обласноi
прокуратури, окружними прокуратурами, спiвпрацю з вiдповiдними
пiдроздiлами правоохоронних та iнших державних органiв;

здiйснюе розподiЛ обов'язкiв мiж працiвниками Спецiалiзованоi
екологiчнот прокуратури та подае його для затвердження першому заступнику
ЧИ ЗаСТУПНИКУ КеРiВНИКа ОбЛаСНОТ прокуратури згiдно з розподiлом обов'язкiЪ
мiж керiвництвом обласноi прокуратури;

розглядае документи, що надiйшли до Спецiалiзованоi екологiчноi
прокуратури, у тому числi Ti, що мiстять державну таемницю, у межах
компетенцii пiдписуе, затверджуе i вiзуе службову документацiю;

вносить пропозицii до плану роботи обласноi прокуратури,
органiзовус пiдготовку матерiалiв для розгляду на нарадах у п.рiu""цiuu
обласноi прокуратури, забезпечуе контроль за своечасним i якiсним виконанням
планових заходiв та рiшень нарад;

органiзоВуе та контролюе виконання працiвниками Спецiалiзованоi
екологiчноi прокуратурИ наказiв, завданЬ i дорученЬ керiвництва Офiсу
генерального прокурора, обласноi прокуратури;
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забезпечуС пiдготовкУ проектiв органiзацiйно-розпорядчих
документiв обласноi прокуратури з питань, Що наJIежать до компетенцii
спецiалiзованот екологiчнот прокуратури, доповiдних записок та iнших
документiв, листiв iз зауваlкеннями, iнформацiйного та орiентовного характеру,
завдань i доручень керiвникам окружних прокуратур;

органiзоВу€ та проводиТь оперативнi наради з питань дiяльностiСПеЦiаrriЗОВаНОi еКОЛОГiЧНоi прокуратури, визначае заходи для усуненнявиявлених недолiкiв;

органiзоВу€ проведеннЯ ана_гtiтичноi та методичноi роботи, заходiвщодо пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв Спецiалiзованоi екологiчноi
прокуратури, стажування працiвникiв окружних прокуратур;

органiзовуе та контролюе в межах компетенцii здiйсненняпрокурорами Спецiалiзованоi екологiчноi прокуратури процесу€tльного
керiвництва на стадiт досудового розслiдування та участi у судовомупровадженнi' вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд часкримiнального провадження, нагляд за додержанням законiв при проведеннi
слiдчих, негласних слiдчих (розшукових дiй) у кримiн€lJiьному провадженнi;

вносить пропозицii щодо призначення прокурорiв (груп прокурорiв)у конкретниХ кримiнальниХ провадженнях, органiзовуе 
^пiдготовку 

проектiвпостаноВ про визНаченнЯ (замiну) прокуроРiв у кримiнальному провадженнi,
постанов про доручення здiйснення досудового розслiдування in1цory органу
досудового розслiдування ;

контролюе дотриманнЯ cTpoKiB перебування кримiналъних
провадженъ на вивченнi у пiдпорядкованих прокурорiв; 

-

вивчае, погоджуС просктИ постаноВ про скасування незаконнихпроцесу€tльних рiшень, висновкiв за результатами вивчення кримiнальнихпровадженъ, що надiйшли у зв'язку з клопотаннями про продовженнrIпроцесуальних cTpoKiB, i доповiдае про них керiвництву обласноi.rрЪпурurур";
виконуе повноваження, передбаченi частиною другоюcTaTTi зб кпК Украiни, а також сприя€ п.рiu""цтву обласноi прокуратури уреалiзацii повноважень, передбачених частинами третьою-шостою цiеi cTaTTi;
за дорученням керiвництва обласноi прокуратури вивча€ тадоповiдас матерiали кримiнальних проваджень;

органiзоВу€ контРоль за ефективнiстю органiзацii i процесу€шьного
керiвництва досудовим розслiдуванням окружними прокуратурами, вирiшеннявiдповiдно до закону iнших питань пiд час пр"rl,r-u"Ь.о.rро"uо*.""я, наглядуза додержанням. законiв при проведеннi слiдчих та негласних слiдчих(розшукових) дiй, участi у .удо"ому провадженнi та пiдтриманнi публiчногообвинувачення, оскарження судових рiшень, реалiзацii iнших повноваженьпрокурора в судах у кримiн€lJIъних провадженнях вiдповiдноТ категорii;

готуС вказiвкИ та доруЧеннЯ з питанъ органiзацiI процесу€lJIьного
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керiвництва досудовим розслiдуванням i пiдтримання обвинувачення у
кримiнальних провадженнях;

забезпеЧуе участЬ у розглядi судами клопотань слiдчих i прокурорiв,
у судовому розглядi кримiнальних проваджень та вирiшеннi iнших п"rъп,"
кримiналъного судочинства, оскарженнi рiшень, дiй чи Ьездiяльностi слiдчих i
прокурорiв у кримiнальному провадженнi;

органiзоВуе нагляД за додержанням законiв органами, якi проводять
оперативно-розшукову дiяльнiсть, у частинi попередження, виявлення i
припинення кримiнальних правопорушень, зазначених у пунктi 3.1 цьогоПоложення, розшукУ осiб, якi iX вчинилИ та переховуються вiд органiв
досудового розслiдування, суду, а також контроль за ефектиьнiстю нагляду з цихпитань окружними прокуратурами;

органiзоВуе вивчеНня наявностi пiдстав для представництва в судах
iHTepeciB держави у сферi охорони навколишнього природного середовища,
пiдготовКу позовiв (заяв), вiдзивiв на позовнi заяви,^вiдповiдей на вiдзиви,
пояснень, заяв, клопотань, апеляцiйних i касацiйних скарг на судовi рiшення,заяв про ix перегляд за нововиявленими або виключними обставинами в порядку
цивiльного, адмiнiстративного та господарського судочинства, забезпечус
контроль за ходом i результатами ik судового розгляду;

органiзовуе участь прокурорiв у розглядi судами цивiльних,адмiнiстративних та господарських справ у сферi о*оро*r" навколишнього
природного середовища за позовами керiвника обласноi прокуратури, його
першогО заступнИка абО заступнИка, атакож справ, у якi iнiцiйовано вступ;

забезпечуе iнiцiювання перегляду судових рiшень у цивiльних,адмiнiстративних та господарських справах, .riд.о.о"пу заяв i клопотань до судукасацiйноi iнстанцii;

органiзовуе вивчен.ня судових рiшень, розмiщених в единому
державному peccTpi судових рiшенъ, якi зачiпають iнтереси держави у сферiохорони навколишнъого природного середовища та постановлЪнi О.. у"Ъ.rlпрокурора' визначення наявностi пiдстав для вступу та ik оскарження вапеляцiйному або касацiйному порядку;

забезпечуе вжиттЯ заходiв, спрямованих на своечасне, повне i
ре€lJIьне виконання судових рiшень, постановлених у справах за позовами,заявами прокурорiв, забезпечення належного захисту irrr.pbciB держави при ixвиконаннi, органiзовус участь прокурорiв у виконавчих провадженнях iзвиконання судових рiшень у справах, у яких здiйснюваJIося представництво всудi Спецiалiзованою екологiчною прокуратурою;

iнiцiюе в установленому порядку внесення вiдомостей до ер!р провчинення кримiнальних правопорушень, опрацювання даних ерл' , 
'r.rо,o

встановлення пiдстав для здiйснення представництва у сферi о*ороr,,навколишнього природного середовища;
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органiзовус, за наявностi пiдстав, iнiцiювання питання про
дисциплiнарну вiдповiдальнiсть суддiв у порядку, передбаченому
законодавством;

органiзоВуе та вживае заходiв, передбачених Законом УкраiЪи <Про
запобiгання корупцiт> за фактами порушень антикорупцiйного законодавства усферi охорони довкiлля, органiзовус участь прокурорiв у розглядi судом справ
про адмiнiстративнi правопорушення цiеi nur..opii 

"iдrrо"iд"о до компетенцiТ,
визначеноi наказом Генерального прокурора;

органiзовуе вивченнЯ просктiв протоколiв про адмiнiстративнi
правопорушення, пов'язанi з корупцiею, у сферi охорони навколишнього
природного середовища, складених уповноваженими особами пiдроздiлу
Нацiональноi полi цii Украiни ;

органiзоВуе пiдгоТовкУ подань з метою виявлення причин та умов,що сприяли вчиненню адмiнiстративних правопорушень, пов'язаних зкорупцiею, чи невиконанню вимог Закону Укра'l'ни <Про запобiгання корупцii> вlншии спосtО;

органiзовуе виТздИ працiвникiв Спецiалiзованоi екологiчноiпрокуратури до окружних прокуратур для проведення перевiрок, наданняпрактичноi допомоги ikHiM керiвникам, безпосередньо бере у них участъ,забезпечУе реалiзацiю виiЪдiв та контроль за усуненням виявлених недолiкiв;
ЗДiЙСНЮе ОСОбИСТИй ПРИйОм, органiзовуе розгляд звернень та запитiв,звернень та запитiв народних лепутатiв Украiни, депутатiв мiсцевих рад, iншихосiб, скарг учасникiв кримiнального .rро"uд*.""" на рiшення, дii чибеЗДiЯЛЬНiСТЬ СЛiДЧИХ i Прокурорiв, ,u"u i повiдомлень про кримiнальнiправопорушення;

розглядае скаргИ на дii та рiшенНя пiдлеглих працiвникiв, забезпечуесвоечасне та якiсне ix вирiшення;

органiзовус роботу з оприлюднення публiчноi iнформацii, розглядiнформацiйних запитiв , .rrrun", Що належать до компетенцii Спецiалiзованоiекологiчноi прокуратури;

органiзоВуе ведеНня первинного облiку роботи, свосчасне, повне iдостовiрне внесення вiдомостей до еРДР, IAC ,iОёопu,'6o|ryu та пiдписуезвiтнiсть про роботу Спецiалiзованоi екологiчноi прокурurур";'
здiйснюС оцiнюваНня результатiв службовоi дiяльностi державногослужбовця Спецiалiзованоi екологiчноi прокуратури, затверджус iндивiдуальнупрограму пiдвищення рiвня професiйнот компЁтентностi;
органiзоВус пiдгоТовкУ матерiалiв для висвiтлення у засобах масовотiнформацii, розмiщення на офiцiйrrоrу веосаитi обласнот .,ponypuryp";

вносить в установленому порядку пропозицii щодо призначення,перемiщення, звiлънення з посад працiвникiв, заохочення чи притягнення (KpiMпрокурорiв) до дисциплiнарнот вiдповiдальностi, а також щодо змiни в оплатi
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працi, надання вiдпусток;

здiйснюе контролЬ за дотриманням пiдпорядкованими працiвниками
службовоi (трудовоi) та виконавсъкот дисциплiни, вживае заходiв щодо

режиму ceKpeTHocTi у Спецiалiзованiй
екологiчнiй прокуратурi ;

органiзовуе та
екологiчнiй прокуратурi ;

контролюс стан ведення дiловодства у Спецiалiзованiй

виконуС iншi слуЖбовi дорУчення керiвництва обласноi прокуратури.
5.2. Прокурори Спецiалiзованот екологiчнот прокуратури:

безпосеРедньО виконують завдання i доручення нач€UIьника
СПеЦiаЛiЗОВаНОi еКОЛогiчноi прокуратури та керiвництва Йасноi прокуратури,
беруть участь у виконаннi покладених на прокуратуру завдань;

здiйснюють пiдготовку матерiалiв для проведення нарад укерiвництва обласноi прокуратури, нач€uIьника Спецiалiзованоi екологiчноi
прокуратури, вносять пропозицii до плану роботи обласноI прокуратури;

готуютЬ проектИ листiВ iнформаЦiйного та орiентовного характеру,
листiв iз зауваженнями, доручень, завдань, наказiв та iнших органiзацiйно-
розrторядчих документiв;

здiйснюЮть процесуаJIьне керiвництво досудовим розслiдуванням,нагляд за додержанням законiв при проведеннi слiдчих, негласних слiдчих(розшукових) дiй у вiдповiдних кримiналъних провадженнях та пiдтримують уних публiчне обвинувачення, вирiшують вiдпоuiдно до закону iншi r"ru""".riд
час кримiналъного провадження;

прокурора у кримiн€Lльному провадженнi
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провадження iншому органу досудового розслiдування вiдповiдно до вимог
статгi Зб КПК Украiни;

берутЪ участЬ у розглядi слiдчими суддями клопотань слiдчих укримiнаrrьних провадженнях на стадii досудового розслiдування, скарг на
рiшення, дii чи бездiяльнiсть слiдчих i прокурорiв, готують апЬляцiйнi скар.и ,rа
ухвали слiдчих суддiв, беруть участь у iх розглядi в судах;

за наявНостi пiдСтав готуЮть рапорти про внесення вiдомостей доСРЛ, розпочинають досудове розслiдування;
здiйснюЮть У межах компетенцiТ нагляд за додержанням законiв

органами, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть;
пред'являють цивiльнi позови у кримiнальних лровадженнях увстановлених законом випадках;

забезпеЧуютЬ iнформування пiдозрюваного та потерпiлого про iх
право на примирення, пiдозрюваного - на угоду про визнання винуватостi,
роз'яснюють механiзм реалiзацii цих прав;

за наявносТi пiдстаВ здiйснюютъ пiдготовку апеляцiйних i
касацiйних скарг на суловi рiшення, заяв про ik перегляд за нововиявленими або
виключними обставинами, контроль за результатами iх судового розгляду;

вивчаютЬ ,га контролюють стан досудового розслiдування та
процесу€lJIьного керiвництва у кримiнальних провадженнях, процесуалъне
керiвництво у яких здiйснюеться окружними прокуратурами, пiдтримання у них
ПУбЛiЧНОГО ОбВИНУВаЧеННЯ, Вивчають законнiсть та обrру"rо"Йi.r" .удоu",i
рiшень, iнiцiюють iх оскарження за наявностi визначених законом пiдстав;

берутЬ участЬ у судових засiданнях з перегляду апеляцiйним судом
рiшень, ухв€Lлених у кримiнальних провадженнях у сферi о*фо""
навколишнъого природного середовища, процесу€lJIьне керiвництво у яких
здiйснюв€шося окружними прокуратурами;

у випадках, визначених законодавством, iнiцiюють перед
керiвництвом питання про скасування процесу€Lтьних рiшень у кримiн€шьних
провадженнях та оперативно-розшукових справах;

готують проекти процесуаJIьних документiв у кримiнальному
провадженнi, якi подаютъся на пiдпис керiвництву обласнот .rponypuryp";

застосовують передбаченi статтею 2з Закону Украiни <пропрокуратурр повноваження з метою встановлення наявностi пiдстав дляпредставництва в судi iHTepeciB держави;
готуютЬ проектИ позовiВ (заяв), якi подаються керiвником обласноi

прокуратури, його першим заступником або заступником в порядку цивiлъного,адмiнiстративного та господарського судочинства, опрацьовують у зв'язку з цимматерiали з висновками щодо наявностi пiдстав для застосування
представницьких повноважень, що надходять з iнших структурних пiдрьздiлiв
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обласноТ прокуратури;

берутЬ участь у судовому провадкеннi, а також забезпечують
реалiзацiю представницьких повноважень обласною прокуратурою у
цивiльному, адмiнiстративному й господарському судочинствi, зокрема готують
проекти позовних заяв, вiдзивiв на позовнi заяви, вiдповiдей на вiдзиви,
пояснень, заяв, кJIопотань, заперечень, скарг на незаконнi судовi рiшення та
iнших процесуаJIьних документiв;

за доруЧенняМ керiвниЦтва обласноi прокуратури та начальника
СПеЦiаЛiЗОВаНОi еКОлогiчноТ прокуратури забезпечують реалiiацiю повноважень,
передбачених статтею 24 Закону Украiни <про прокуратуру);

вивчають iнформацiю, розмiщену в Сдиному державному peecTpi
судовиХ рiшень, i виявляютЬ рiшення, постановленi , .rbpy-eцHrlц норм
матерiального та процесущIьного права або без участi прокурора,-якi потребують
перегляду;

iнiцiююТь в установленому lrорядку внесення вiдомостей до срдр
про вчинення кримiнальних правопорушень, опрацьовують данi цього Реестру з
метою встановлення пiдстав для здiйснення представництва у сферi о*орй"
навколишнього природного середовища;

ЗДiЙСНЮЮТЬ МОНiторинг публiкацiй у засобах масовоi iнформацiт,
мережi IHTepHeT, публiчноТ iнформацii у формi вiдкритих даних з метою
виявлення фактiв порушень iHTepeciB держави та вжиття заходiв
представницького характеру;

вивчаютъ стан позовноi роботи окружних прокуратур, Y"racTi в
розглядi справ, практики реалiзацii наданих законом повноважень щодо вступу
у цивiльнi, адмiнiстративнi та господарськi справи за позовами iншr, оъiо
практикИ iнiцiювання перегляду судових рiшень;

вживаютЬ заходiв, спрямованиХ на свосчасне, повне i реальневиконанн,I судових рiшень, постановлених у справах за позовами, заявами
прокурорiв, забезпечуютъ н€шежний захист iHTepeciB держави при ix виконаннi;

- j--____- берутЬ у{астЬ у виконавчиХ провадженняХ iз виконання судових
рlшень у справах, у яких здiйснювалося представництво в судi обласною
прокуратурою або окружними прокуратурами, у разi перебування таких рiшень
11 виконаннi У вiддiлi примусового виконання рiшень Управлiння двсПiвденно-Захiдного мiжрегiонального упраВлiння MiHicTePcTBa юсТицii (MicTo
Iвано-Франкiвськ);

забезпеЧуютЬ участЬ у розглядi судами справ за позовами керiвника
обласноi прокуратури, його першого заступника або заступника або iншого
учасника виконавчого провадження на рiшення, дii або бездiяльнiсть службовихосiб державноi виконавчоi служби, а також при вирiшеннi судами питань,пов'язаних iз виконанням судових рiшенъ, постановлених у справах,
у яких прокурором здiйснювалося представництво в судi;
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здiйснюють монiторинг стану розгляду судами документiв (позовiв,
заяв' скарг), внесениХ У справах, щО перебуваютЬ на контролi Офiсу
генералъного прокурора та обласноi прокуратури;

готуютЬ просктИ документiВ щодО iнiцiювання питання про
вiдповiдальнiсть суддiв, а також внесення вiдомостей до срл про вчин.""п
ними кримiнальних правопорушень;

- складають протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi
ст. 185-4, 185-8, 185-11 Кодексу УкраiЪи про адмiнiстративнi правопорушення;

вивчають практику застосування законодавства у сферi протидii
адмiнiстративним правопорушенням, пов'язаним iз поруrrц-i.a, дотримання
вимог Закону Украiъи <про запобiгання корупцii> щодо o.io, уповноважених на
виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, а також якiсть
забезпечення окружними прокуратурами участi В розглядi справ про
адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з корупцiею;

вивчаютЬ просктИ протокоЛiв прО адмiнiстративнi правопорушення,
пов'язанi з корупцiею, складених уповноваженими особами пiдроздiлiв
Нацiональноi полiцiТ Украiни ;

готуютЬ поданнЯ про проВеденнЯ службовОго розслiдування з метою
встановлення причин i умов, що сприяли вчиненню адмiнiстративного
правопорушення, пов'язаного з корупцiею, чи невиконанню вимог
Закону Украiни uПро запобiгання корупцiЬ> в iнший спосiб;

беруть участь у розглядi судами справ про адмiнiстративнi
правопорушення, пов'язанi з корупцiею;

вiдповiдНо до коМпетенцiI розглядають документи, у тому числi Ti,
якi мiстять державну та€мницю;

беруть участь у проведеннi перевiрок
наданнi практичноi допомоги ikHiM керiвникам,
усуненням установлених недолiкiв;

в окружних прокуратурах,
забезпечують контроль за

роботи, у

вносятЬ пропозиЦii щодО удоскон€шення роботи, iнiцiюють заходи,спрямованi на усунення виявлених недолiкiв, 
- 
порушень виконавськоi

дисциплiни;

за дорученняМ керiвництва здiйснюють особистий прийом,
розглядають звернення та запити, звернення та запити народних депутатiвукраiни, депутатiв мiсцевих рад, iнших осiб, скарги учасникiв кримiнЕulьного
провадження на рiшення, дii чи бездiяльнiсть слiдчих i прокурорiв, заяви i
повiдомлення про кримiнальнi правопорушення, готуютъ проекти вiдповiдей та
iнформацiй, розглядають у межах компетенцiI запити на iнформацiю;

вносять вiдомостi до еРДр, IAC (оСоП), IC (СЕД) про виконану
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роботу та забезпечуютъ своечасне, повне i достовiрне вiдображення цих даних велектронних формах облiку;

системаТичнО працююТь наД пiдвищеНням свого професiйного рiвня;
ведутЪ облiК роботи, накопичують i систематизуютъ iнформацiйнiматерiали за закрiпленими напрямами дiяльностi та опру**r"r" rропуратурами;
виконують iншi завдання та службовi доручення керiвництваобласноi прокуратури та нач€uIъника Спецiалiзованоi.попоii""оi прокуратури.

5.3. Головний спецiалiст виконуе. обов'язки, визначенi цимПоложенням, а також iншi згiдно з посадовою iнструкцiею, зокрема:
викону€ вимоги наказiв, завданъ i доручень начальникаСПеЦiаЛiЗОВаНОi еКОЛОГiЧНоi прокуратури, керiвницruu ой."от .rрокуратури;здiйснюе органiзацiйно-технi.r";; ;йrйiйно-аналir"r". забезпеченнявиконання завданъ, покладених на Спецiалiзовану екологiчну прокуратуру;
за дорученняМ началънИка Спецiалiзованоi екологiчноi прокуратуриу вза€модii з прокурорами бере участь у пiдготовцi документiв аналiтичногохарактеру, доповiдних записок, довiдок, листiв iнформацiй"о.о та орiентовногохарактеру, листiв iз зауваженнями, доручень, завдань та iнших службовихдокументiв, веде ix облiк;

надае органiзаЦiйно-техНiчну та iнформацiйно-аналiтичну допомогупрокурорам пiд час здiйснення ними процесуальноТ дiяльностi, fо..п"дi зверненъта з питанъ дiловодства;

бере участЬ в органiзацii та проведеннi навчально-методичних таlнших заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацii ,ponypopi;; сферi охоронинавколишнъого природного середовища;

забезпеЧуе У взаемодii з прокурорами розмiщення матерiалiв дляВИСВiТЛеННЯ В ЗаСОбаХ MacoBoi iнформацii,"iu iu офiцiйному вебсайтi обласноiпрокуратури, веде ik облiк;
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бере участъ у виконаннi органiзацiйних,
ЗаВДань, друку€ i тиражус службовi допуr.пr";

програмних i технiчних

здiйснюе заходи з впровадження сучасних методiв обробкидокументiв, контроль за ik оформленням та проходженням;
здiйснюе у встановленому порядку вiдбiр, облiк, якiсть обробкидокументiв для передання до apxiBy; 

J I

здiйснюе облiк використання робочого часу працiвникамиСпецiалiзованоТ екологiчноi прокуратури 
;

забезпеЧуе свосЧасне передання матерiалiв розгляду депутатськихзверненъ i запитiв, зверненъ з особистого прийому керiвництвом обласноiпрокуратури до вiддiлу органiзацii прийому громадян, розгляду звернень тазапитiв для вирiшення 
""rurrrr" 

про зняття ik з контролю або його продовження;
постiйнО пiдвищуС piBeHb своеТ професiйноТ компетентностi та береучастъ в оцiнюваннi результатiв своеТ .пужбо'"оi дiялъностi;
виконуе iншi службовi доручення начаJIъника Спецiалiзованоiекологiчноi прокуратури та керiвництва обпu."от прокуратури.

6, Вiдповiдальнiсть працiвникiв Спецiалiзованоi екологiчноiпрокураryри

б,1, Начальник вiдповiдае за належну органiзацiю роботи з виконанняпокладених на Спецiалiзовану екологiчну .rponypaTypy завдань та службовихдорученЬ керiвництва обласноi. прокурurуi".'
6'2' ПРОКУРОРИ Та ГОЛОвний спецiалiст вiдповiдаютъ за належневиконання cBoik функцiон€Lльних обов'язкiв, своечасне та якiсне виконаннязавдань i службових доручень начальника Спецiалiзованоi екологiчноiпрокуратури та керiвництва обласноi прокуратури.
б.3. Працiвники Спецiалiзованот екологiчноi прокуратури несутьвiдповiдальнiсть за порушення.. Присяги .r|onypopu, Присяги державногослужбовця, Кодексу професiйноi етики та п(ПраВил етичноi повъдiнк" д"р*u"них служu""iТТЖi":f""На iТilu":X;СаМОВРЯДУВаННЯ' СЛУЖбОВИХ ОбОВ'ЯЗКiв, Ълужбовоi (rрудо"оi) та виконавсъкоiдисциплiни, а також в iнших випадках згiдно i, bunon ur" Украiни <,про

;J-""YJ;3j*:r;frЪч,fr|*u"", службу>, uпро запобiгання корупцii)>,

Спецiалiзована. екологiчна прокуратура
Тернопiльськоi обласноi .,ро*урuтури


