ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

« iS) » червня 2020 року

місто Київ

Про затвердж ення П олож ення про
Д еп артам ен т проц есуального керівництва
у крим інальних провадж енн ях про злочини,
вчинені у зв ’язку із м асовим и протестами
у 2013 —2014 роках, О ф ісу Г енерального прокурора
З метою забезпечення належ ної організації роботи, керую чись статтями
8, 9 Закону У країни «П ро прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити П олож ення про Д епартам ент процесуального керівництва
у крим інальних провадж еннях про злочини, вчинені у з в ’язку із масовими
протестами У 2 0 1 3 - 2 0 1 4 роках, О фісу Генерального прокурора, що додається.
2. Заступнику
Г енерального
прокурора
згідно
з
компетенцією
забезпечити у встановленом у порядку здійснення розподілу о б о в ’язків між
працівниками
структурних
підрозділів
Д епартам енту
процесуального
керівництва у крим інальних провадж еннях про злочини, вчинені у з в ’язку із
масовими протестам и У 2 0 1 3 - 2 0 1 4 роках, О фісу Г енерального прокурора.

Генеральний прокурор

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н аказ Г ен ер альн ого прокурора
червня 2020 року №

ПОЛОЖ ЕННЯ
про Д еп ар там ен т процесуального
керівництва у крим інальних провадж еннях про злочини,
вчинені у з в ’язку із м асовим и протестами у 2013 - 2014 роках,
О ф ісу Г енерального прокурора

1.

Загальні полож ення

1.1. Д епартам ент
процесуального
керівництва
у
кримінальних
провадж еннях про злочини, вчинені у зв ’язку із м асовим и протестам и у 2013 2014 роках, О ф ісу Г енерального прокурора (далі - Д епартам ент) є самостійним
структурним підрозділом О фісу Генерального прокурора, підпорядкованим
заступнику Г енерального прокурора згідно з розподілом о б о в ’язків між
керівництвом О ф ісу Г енерального прокурора.
1.2. У своїй діяльності Д епартам ент керується К онституцією України,
Крим інальним і К рим інальним процесуальним кодексам и У країни, Законом
України «П ро прокуратуру», інш ими актами законодавства, наказами
Генерального прокурора, Реглам ентом О фісу Генерального прокурора, а також
цим П олож енням.
1.3. С вою роботу Д епартам ент організовує у взаєм одії з іншими
структурними підрозділам и О фісу Генерального прокурора, прокуратурами
усіх рівнів, Т ренінговим центром прокурорів У країни, правоохоронним и та
іншими держ авним и органами.
2.

С труктура Д епартам енту

2.1.

Д о складу Д епартам енту входять:
перш ий відділ процесуального керівництва;
другий відділ процесуального керівництва;
третій відділ процесуального керівництва;
четвертий відділ процесуального керівництва;

відділ
організації
процесуального керівництва.

та

крим іналістичного

супроводж ення

2.2. Д епартам ен т очолю є начальник, який м ає двох заступників.
О бов’язки начальника Д епартам енту в разі його відсутності виконує один із
заступників начальника Д епартам енту відповідно до наказу Генерального
прокурора.
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2.3. Відділи очолю ю ть начальники. Н ачальники перш ого, другого та
третього відділів процесуального керівництва м аю ть заступників. О бов’язки
начальників перш ого, другого та третього відділів процесуального керівництва
у разі відсутності виконую ть їхні заступники, начальників четвертого відділу
процесуального керівництва, а також відділу орган ізації та криміналістичного
супроводж ення процесуального керівництва - один із прокурорів відділу
відповідно до наказу Г енерального прокурора.
2.4. Д о ш тату Д епартам енту входять прокурори, головні спеціалісти,
головний сп ец іаліст-п си хологта спеціаліст.
2.5. Р обота
працівників
структурних
підрозділів,
залежно
від
покладених
на
них
о б о в ’язків,
організовується
за
функціональним
(предм етним )
принципом
відповідно
до
розподілу
о б о в ’язків, який
здійсню ється їх начальниками за погодж енням із заступником начальника
Д епартам енту та начальником Д епартам енту і затвердж ується заступником
Г енерального п рокурора згідно з розподілом о б о в ’язків між керівництвом
О фісу Г енерального прокурора.
П осадові о б о в ’язки держ авних служ бовців закріплю ю ться у посадових
інструкціях,
які
підписую ться
їхнім и
безпосереднім и
керівниками,
погодж ую ться начальником Д епартам енту і затвердж ую ться Генеральним
прокурором.
3.

О сіїовн і завдан ня Д еп артам ен ту:

3.1. О рганізація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням,
участь у судовом у провадж енні та підтрим ання публічного обвинувачення, у
кримінальних провадж еннях про злочини, вчинені у зв ’язку із масовими
протестами у 2013 - 2014 роках, скоєні колиш німи високопосадовцям и та
посадовими особам и правоохоронних органів, суддями та представниками
судової гілки влади (у м еж ах ком петенції, визначеної організаційнорозпорядчими докум ентам и О ф ісу Генерального прокурора), а також за
дорученням керівни цтва О ф ісу Г енеральної прокуратури - у кримінальних
провадж еннях щ одо інш ої категорії злочинів.
3.2. В иконання вим ог закону під час прийм ання, реєстрації, розгляду та
виріш ення заяв і повідом лень про кримінальні правопоруш ення, своєчасне
внесення відомостей до Є диного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР).
3.3. Забезпечення ш видкого, повного та неупередж еного розслідування
кримінальних правопоруш ень, підтрим ання обвинувачення у суді та
оскарж ення незаконних судових ріш ень на стадії досудового розслідування та
судового розгляду крим інальних провадж ень.
3.4. Забезпечення виконання вим ог закону про невідворотність
покарання
за
вчинене
кримінальне
правопоруш ення.
Забезпечення
відш кодування збитків, завданих крим інальним и правопоруш еннями.
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3.5. Запобігання незаконном у притягненню особи до кримінальної
відповідальності та необгрунтованому застосуванню щ одо неї заходів
процесуального примусу.
3.6. Застосування належ ної правової процедури до кожного учасника
кримінального провадж ення, забезпечення особам , затрим аним за підозрою у
вчиненні крим інального правопоруш ення, права на захист, у тому числі в
порядку, визначеном у Законом У країни «П ро безоплатну правову допомогу».
3.7. В провадж ення сучасних м ож ливостей крим іналістичної науки,
методів та практи чного досвіду щ одо організації, тактики і методики
процесуального керівництва, а також організаційно-м етодичне, інформаційноаналітичне та технічне, в меж ах ком петенції ф ахівців та наявного обладнання,
супроводж ення п роцесуального керівництва.
3.8. О рганізац ій не та м етодичне керівництво діяльністю регіональних
(обласних) прокуратур у м еж ах ком петенції Д епартам енту з питань нагляду за
додерж анням законів під час проведення досудового розслідування, у тому
числі у формі процесуального керівництва, а також підтримання обвинувачення
у кримінальних провадж еннях.
3.9.

Д еп артам ен т у м еж ах повноваж ень також забезпечує:

участь у плануванні роботи О ф ісу Генерального
своєчасне, повне і якісне виконання запланованих заходів;

прокурора,

підготовку м атеріалів на розгляд нарад, організацію та контроль за
виконанням прийнятих ріш ень, а також виконання завдань і доручень
керівництва О ф ісу Г енерального прокурора;
підготовку проектів організаційно-розпорядчих докум ентів Офісу
Генерального прокурора;
проведення аналітичної та м етодичної роботи;
опрацю вання проектів законів та інш их норм ативно-правових актів,
внесення пропозицій щ одо вдосконалення законодавства;
особистий прийом, розгляд і виріш ення звернень громадян, запитів
та звернень
народних депутатів
У країни, представників держ авних,
гром адських організацій, інш их осіб, а також скарг учасників кримінального
провадж ення на ріш ення, дії чи бездіяльність слідчих і прокурорів;
виконання
інформації»;
організацію
статистичної звітності;

вим ог

Закону

первинного

У країни
обліку

«П ро

роботи,

доступ
ведення

до

публічної

та складання

здійснення контролю за станом обліково-статистичної дисципліни
відповідно до компетенції;
підготовку м атеріалів для публікацій у засобах масової інформації
та розміщ ення на оф іційном у вебсайті О фісу Г енерального прокурора;
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ведення діловодства, додерж ання реж им у секретності, збереження
м атеріальних носіїв інф орм ації з обм еж еним доступом .
4.
Д епартам енту:

О сновні

напрям и

діяльн ості

стр ук тур н и х

підрозділів

4.1.
П ерш и й, др уги й , тр етій та четвертий відділи процесуального
керівн ицтва забезпечую ть:
орган ізацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням,
участь у судовом у провадж енні та підтримання публічного обвинувачення, у
кримінальних провадж еннях про злочини, зазначені в пункті 3.1 цього
П олож ення, а також за дорученням керівництва О ф ісу Генеральної
прокуратури —у крим інальних провадж еннях щодо інш ої категорії злочинів;
участь у розгляді судам и клопотань слідчих і прокурорів у ході
досудового розслідування;
організацію
та
процесуальне
керівництво
досудовим
розслідуванням , виріш ення відповідно до закону інш их питань під час
кримінального провадж ення, нагляд за додерж анням законів при проведенні
слідчих, негласних слідчих (розш укових) дій у крим інальних провадженнях;
участь у судовом у розгляді крим інальних провадж ень про злочини,
вчинені у з в ’язку із м асовим и протестам и у 2013 - 2014 роках, а також з інших
питань крим інального судочинства чи оскарж ення дій або бездіяльності
слідчих у вказаних крим інальних провадж еннях;
підготовку проектів докум ентів реагування на незаконні судові
ріш ення у провадж еннях, у яких безпосередньо підтрим ано обвинувачення,
і в інших — за дорученням керівництва О ф ісу Генерального прокурора та
Д епартаменту;
підготовку проектів повідом лень про підозру, що здійснюється
Генеральним прокурором або його заступником у випадках, передбачених
главою 37 К рим інального процесуального кодексу У країни.
4.2.
Відділ
ор ган ізац ії та
процесуального керівництва забезпечує:

кри м іналісти чн ого

супроводж ення

надання практичної, м етодичної та консультативної допомоги
прокурорам Д епартам енту при здійсненні процесуального керівництва
досудовим розслідуванням , підготовки та організації проведення окремих
слідчих (розш укових) дій, призначення експертиз, а також виявлення, фіксації,
вилучення, дослідж ення, оцінки та використання як доказів будь-яких
ф актичних даних, що м істять доказову інф орм ацію ;
координацію діяльності прокурорів з експертним и та науковими
установам и, ведення обліку експертних установ та їх можливостей;
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інф орм аційно-ан алітичне забезпечення нагляду за додержанням
законів, у том у числі у формі процесуального керівництва досудовим
розслідуванням та підтрим ання обвинувачення у крим інальних провадженнях;
м оніторинг
відом остей,
оприлю днених
у
засобах
масової
інф ормації щ одо крим інальних провадж ень про злочини, вчинені у зв’язку із
масовими протестам и у 2013 - 2014 роках, для надання на доповідь керівництву
Д епартаменту, внесення відповідних пропозицій;
вивчення м атеріалів кримінальних провадж ень на предмет
дотримання критеріїв відносності, допустим ості та достовірності наявних у них
доказів, надання пропозицій щ одо подальш ого спрям ування досудового
розслідування, усунення виявлених недоліків та проведення додаткових
слідчих (розш укових) дій, спрям ованих на встановлення ф актичних даних, що
маю ть доказове значення;
застосування
спеціальних знань, зокрем а шляхом
відповідних
консультацій, участь
спеціалістів
у
проведенні
(розш укових дій ) та складання ними висновків спеціалістів;

надання
слідчих

проведення
психоф ізіологічного
ін терв’ю
із
застосуванням
поліграфа, підготовку психологічних характеристик, систем атизацію та аналіз;
розробку заходів з метою виріш ення проблем них питань
процесуального керівництва, вдосконалення взаєм одії Д епартаменту з
правоохоронним и органам и, експертним и та науковим и установам и;
збір
та
систем атизацію
аналітичних,
криміналістичних,
інф орм аційних м атеріалів щ одо окрем их аспектів процесуального керівництва
у кримінальних провадж еннях;
о рганізаційн о-м етодичне забезпечення процесуального керівництва
прокурорами Д епартам енту, внесення пропозицій щ одо вдосконалення
організації роботи та підвищ ення еф ективності прокурорської діяльності, у
тому числі із використанням сучасних к о м п ’ю терних технологій;
підготовку узгодж ених пропозицій до
Генерального прокурора, здійснення контролю за
заходів;

плану роботи Офісу
виконанням планових

участь у підготовці проектів організаційно-розпорядчих документів
Офісу Генерального прокурора;
організацію та участь у проведенні
підвищ ення кваліф ікації працівників Д епартам енту;

навчальних

заходів

з

опрацю вання проектів законів та інш их норм ативно-правових актів,
надання пропозицій щ одо вдосконалення законодавства;
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накопичення та опрацю вання наукових робіт, вітчизняної та
зарубіж ної практики,
практики ЄСП Л, експертно-крим іналістичної та
прокурорської діяльності, м етодичних реком ендацій, вжиття заходів щодо їх
впровадж ення у роботу Д епартам енту;
розгляд звернень гром адян, служ бових і посадових осіб, запитів та
звернень народних деп утатів У країни, запитів на інформацію , інших
докум ентів, вивчення за участю інш их структурних підрозділів стану цієї
роботи в Д епартам енті.
4.3.
С труктурні підрозділи виконую ть й інші ф ункції, що випливаю ть із
покладених на них завдань.
5.
5.1.

П овноваж ення працівників Д еп артам ен ту:
Н ач ал ьн и к Д еп артам ен ту:

здій сн ю є
загальне
керівництво
діяльністю Департаменту,
організовує, спрям овує і контролю є роботу його підрозділів з урахуванням
планів роботи О ф ісу Г енерального прокурора, ріш ень нарад, інших
організаційн о-розпорядчих докум ентів;
координує діяльність структурних підрозділів Д епартаменту,
забезпечує
взаєм одію
з
інш ими
структурним и
підрозділами
Офісу
Генерального
прокурора,
регіональним и
(обласним и)
прокуратурами,
Тренінговим центром прокурорів У країни та співпрацю з відповідними
підрозділами інш их відомств;
визначає основні напрям и діяльності, характер роботи структурних
підрозділів Д епартам енту відповідно до завдань та ф ункцій, визначених цим
П олож енням;
погодж ує розподіл ф ункціональних о б о в ’язків між працівниками
структурних підрозділів Д епартам енту та подаЄ його для затвердження
заступнику Г енерального прокурора згідно з розподілом обов’язків;
вносить пропозиції до плану роботи Офісу Генерального прокурора,
забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів;
вносить пропозиції та забезпечує підготовку матеріалів для розгляду
на нарадах у керівництва О ф ісу Г енерального прокурора, своєчасне та якісне
виконання їх ріш ень;
організовує та контролює виконання структурними підрозділами
Департаменту наказів, завдань і доручень керівництва Офісу Генерального
прокурора;
розглядає докум енти, що надійш ли до Д епартам енту, зокрема ті, що
м істять держ авну таєм ницю , у м еж ах ком петенції підписує, затверджує та візує
служ бову докум ентацію ;
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прийм ає ріш ення управлінського характеру з питань, що належать
до його компетенції;
забезпечує
підготовку
проектів
документів О фісу Г енерального прокурора із
ком петенції Д епартам енту;

організаційно-розпорядчих
питань, що належать до

організовує та проводить оперативні наради з питань діяльності
Д епартаменту;
організовує проведення аналітичної та м етодичної роботи, а також
заходів щ одо підвищ ення кваліф ікації працівників Д епартам енту;
орган ізовує в меж ах ком петенції Д епартам енту процесуальне
керівництво
досудовим
розслідуванням
та
підтримання
публічного
обвинувачення, у крим інальних провадж еннях про злочини, зазначені в пункті
3.1 цього П олож ення, а також за дорученням керівництва О ф ісу Генеральної
прокуратури у крим інальних провадж еннях щ одо інш ої категорії злочинів,
виріш ення відповідно до закону інш их питань під час кримінального
провадж ення, нагляд за додерж анням законів при проведенні слідчих,
негласних слідчих (розш укових) дій у крим інальних провадж еннях;
вивчає та заслуховує стан процесуального керівництва досудовим
розслідуванням та підтрим ання публічного обвинувачення в суді у конкретних
кримінальних провадж еннях;
виконує повноваж ення, передбачені статтею
процесуального кодексу У країни;

36 Кримінального

витребовує та вивчає інформ ацію про хід і результати досудового
розслідування та судового розгляду конкретно визначених кримінальних
провадж ень, м атеріали крим інальних провадж ень та копії судових рішень;
здійсню є особистий прийом, організовує розгляд і вирішення
звернень гром адян, запитів та звернень народних депутатів України,
представників держ авних, гром адських організацій, інш их осіб, а також скарг
учасників крим інального провадж ення на ріш ення, д ії чи бездіяльність слідчих
і прокурорів, заяв і повідом лень про кримінальні правопоруш ення;
організовує роботу з оприлю днення публічної інформації, розгляд
запитів на інф орм ацію з питань, щ о належ ать до ком петенції Департаменту;
організовує своєчасне, повне і о б ’єктивне внесення відомостей про
результати роботи до інф орм аційно-аналітичної системи «О блік та статистика
органів прокуратури» (далі - ІАС «ОСОГІ), Є РД Р, складає та підписує
статистичну
звітність
про
роботу
Д епартам енту,
несе
персональну
відповідальність за достовірність відображ ених у ній даних;
здійсню є оціню вання результатів служ бової діяльності держ авних
служ бовців Д епартам енту, затвердж ує індивідуальні програми підвищення
рівня їх п роф есійної ком петентності;
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вносить у встановленом у порядку пропозиції про призначення,
переміщ ення, звільнення з посад працівників Д епартам енту, про зміни в оплаті
праці, вносить п ропозиції щ одо заохочення чи накладення дисциплінарних
стягнень;
здійсню є контроль за дотрим анням підпорядкованим и працівниками
служ бової, трудової та виконавської дисципліни, організовує проведення
роботи з питань внутріш ньої безпеки, вж иває заходів щ одо створення належних
умов праці;
за дорученням
керівництва О фісу Генерального прокурора
представляє в орган ах держ авн ої влади, гром адських, наукових, міжнародних
та інш их орган ізаціях О фіс Генерального прокурора з питань діяльності
Д епартаменту;
узгодж ує тексти та тези оф іційних виступів прокурорів у засобах
масової інф орм ації, щ о здійсню ю ться в меж ах ком петенції Д епартаменту;
забезп ечує додерж ання реж иму секретності та здійсню є контроль за
охороною держ авн ої таєм ниці в Д епартаменті;
орган ізовує та контролю є стан ведення діловодства в Д епартаменті;
виконує інші завдання і служ бові доручення керівництва Офісу
Генерального прокурора.
5.2.

Заступ н ик и н ачальника Д еп артам ен ту:

сприяю ть начальнику Д епартам енту в забезпеченні належ ної
організації роботи структурних підрозділів Д епартам енту, взаєм одії з іншими
структурними підрозділам и О фісу Г енерального прокурора, прокуратурами
усіх рівнів, Тренінговим
центром прокурорів У країни, відповідними
підрозділами правоохоронних та інш их держ авних органів;
за дорученням начальника Д епартам енту Координують діяльність
структурних підрозділів, здійсню ю ть контроль за станом організації їхньої
роботи з окрем их напрям ів, забезпечую ть контроль за виконанням наказів
Генерального прокурора, завдань і доручень, ріш ень нарад у керівництва Офісу
Генерального прокурора та начальника Д епартам енту в меж ах компетенції
Д епартаменту;
вивчаю ть та заслуховую ть стан процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у
конкретних крим інальних провадж еннях, або організовую ть таке вивчення чи
заслуховування за участю начальника Д епартам енту та (або) керівництва Офісу
Генерального прокурора;
у м еж ах ком петенції розглядаю ть, підписую ть, затвердж ую ть та
візую ть служ бові докум енти, зокрем а й ті, які м істять держ авну таємницю ;
проводять оперативні наради з питань, щ о потребую ть узгодж ених
дій підрозділів Д епартам енту;
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забезпечую ть
підготовку
проектів
організаційно-розпорядчих
докум ентів із питань, іцо належ ать до ком петенції Д епартам енту;
за дорученням начальника Д епартаменту забезпечую ть підготовку
матеріалів для розгляду на нарадах у керівництва О ф ісу Генерального
прокурора та начальника Д епартам енту;
організовую ть у м еж ах ком петенції процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням , виріш ення відповідно до закону інш их питань під
час крим інального провадж ення, нагляд за додерж анням законів при
проведенні слідчих, негласних слідчих (розш укових) дій у кримінальних
провадж еннях та підтрим ання держ авного обвинувачення;
виконую ть повноваж ення, передбачені статтею 36 Кримінального
процесуального кодексу У країни;
надаю ть в установленом у порядку пропозиції щ одо призначення
прокурорів, які здійсню ватим уть повноваж ення у конкретних кримінальних
провадж еннях;
за дорученням керівництва О фісу Генерального прокурора,
начальника Д епартам енту особисто вивчаю ть кримінальні провадження, їхні
окремі м атеріали, готую ть проекти процесуальних докум ентів;
здій сн ю ю ть особистий прийом, забезпечую ть розгляд і вирішення
звернень гром адян, запитів та звернень народних депутатів України,
представників держ авних, гром адських організацій, інш их осіб, а також скарг
учасників крим інального провадж ення на ріш ення, д ії чи бездіяльність слідчих
і прокурорів;
контролю ю ть роботу з оприлю днення публічної інформації,
розгляду звернень та запитів на інф орм ацію із питань, що належать до
ком петенції Д епартам енту;
вносять п ропозиції начальнику Д епартам енту щодо призначення,
переміщ ення, звільнення з посад працівників Д епартам енту, заохочення чи
накладення на них дисциплінарних стягнень;
за
дорученням
начальника
Д епартам енту
проведення аналіти чної та м етодичної роботи, а також
підвищ ення кваліф ікації працівників Д епартам енту;
забезпечую ть
забезпечення, п о в’язаних
Д епартаменту;

виріш ення
питань
із виконанням ф ункцій

організовую ть
заходів щодо

матеріально-технічного
та основних завдань

за узгодж енням із начальником Д епартам енту забезпечую ть
підготовку м атеріалів для публікацій у засобах м асової інформації, на
офіційному вебсайті О ф ісу Генерального прокурора, здійсню ю ть публічні
виступи в межах ком петенції Д епартам енту;
начальника

за дорученням керівництва О фісу
Д епартам енту представляю ть в

Генерального прокурора та
органах держ авної влади,
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громадських, наукових, м іж народних та інш их організаціях О ф іс Генерального
прокурора з питань, що належ ать до ком петенції Д епартам енту;
виконую ть інш і завдання та служ бові доручення керівництва Офісу
Генерального прокурора і начальника Д епартаменту.
5.3. Н ачальн ик и відділів (у меж ах ком петенції Д епартаменту):
здійсню ю ть загальне керівництво діяльністю відділів, організовую ть,
спрям овую ть і контролю ю ть роботу підлеглих працівників;
забезпечую ть взаєм одію зі структурним и підрозділами Офісу
Генерального прокурора, Тренінговим центром прокурорів України, з
відповідними п ідрозділам и правоохоронних та інш их держ авних органів,
науковими й експертним и установам и у виріш енні питань, що належать до
компетенції відділів;
вносять пропозиції до планових заходів О ф ісу Генерального
прокурора, забезпечую ть контроль за своєчасним і якісним їх виконанням;
орган ізовую ть та забезпечую ть підготовку м атеріалів до нарад у
керівництва О ф ісу Г енерального прокурора та Д епартам енту, здійсню ю ть
безпосередній контроль за виконанням ухвалених ріш ень, а також завдань і
доручень керівництва;
забезпечую ть виконання працівниками наказів, завдань та службових
доручень Г енерального
прокурора,
його заступників та керівництва
Д епартаменту;
беруть участь у розробці проектів
докум ентів О ф ісу Г енерального прокурора;

організаційно-розпорядчих

проводять оперативні наради з питань, що належ ать до компетенції
відділів, вж иваю ть заходів до усунення виявлених недоліків;
розглядаю ть докум енти, які надходять до відділів, у тому числі ті, які
містять держ авну таєм ницю , контролю ю ть їх розгляд та виріш ення, у межах
компетенції підписую ть, затвердж ую ть та візую ть служ бову документацію ;
здій сн ю ю ть особистий прийом, забезпечую ть розгляд і вирішення
звернень гром адян, запитів і звернень народних депутатів України, скарг
учасників крим інального провадж ення, запитів на інф орм ацію , повідомлень у
засобах м асової інф орм ації, готую ть проекти процесуальних документів,
відповідей на звернення та скарги;
забезпечую ть роботу щ одо оприлю днення публічної інформації
розгляд запитів на інф орм ацію з питань, щ о належ ать до компетенції відділів;
забезпечую ть своєчасне, повне й о б ’єктивне внесення відомостей
про результати роботи відділів до ІАС «О С О П » та інф орм аційної системи
«С истема електронного докум ентообігу» (далі ІС «СЕД»), несуть
персональну відповідальність за достовірність відображ еної у них інформації;
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орган ізовую ть роботу з підвищ ення кваліф ікації працівників відділів;
здій сн ю ю ть оціню вання результатів служ бової діяльності держ авних
служ бовців Д епартам енту, погодж ую ть індивідуальні програми підвищення
рівня їх проф есійної ком петентності;
вносять пропозиції керівництву щ одо призначення, переміщ ення,
звільнення з посад працівників відділів, заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності, зм іни в оплаті праці;
забезпечую ть підготовку м атеріалів для публікацій у засобах
м асової інф орм ації та на оф іційном у вебсайті О фісу Генерального прокурора,
узгодж ую ть із начальником Д епартам енту публічні виступи в межах
компетенції Д епартам енту;
забезпечую ть
працівниками відділів;

додерж ання

трудової та

виконавської дисципліни

організовую ть та контролю ю ть стан ведення діловодства і режиму
секретності у відділах;
виконую ть інш і служ бові доручення і завдання керівництва Офісу
Г енерального прокурора та Д епартам енту.
5.3.1.
Н ач альн ик и перш ого, другого, тр етього та четвертого відділів
процесуального к ерівни цтва, окрім зазначених, виконую ть також інші
повноваж ення, зокрем а:
здійсню ю ть ф ункції, передбачені статтею 36 Кримінального
процесуального кодексу У країни, щ одо нагляду за додерж анням законів під час
проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва
досудовим розслідуванням ;
організовую ть та здійсню ю ть нагляд за додерж анням законів при
проведенні негласн их слідчих (розш укових) дій у крим інальних провадженнях,
у яких забезпечується процесуальне керівництво;
вносять п ропозиції керівництву щ одо призначення прокурорів у
конкретних крим інальних провадж еннях;
забезпечую ть участь у розгляді судам и клопотань слідчих та
прокурорів, судовом у розгляді крим інальних провадж ень та з інших питань
кримінального судочинства, оскарж ення дій слідчих та прокурорів у
кримінальном у провадж енні;
контролю ю ть
якість
процесуального
керівництва
досудового розслідування та участі у судовом у провадж енні;

на

стадії

вивчаю ть та заслуховую ть стан процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у
конкретних крим інальних провадж еннях, або організовую ть таке вивчення чи
заслуховування за участю керівництва Д епартам енту;
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вивчаю ть якість підготовки докум ентів, що подаю ться керівництву
Д епартаменту, а також до інш их структурних підрозділів О ф ісу Генерального
прокурора, контролю ю ть достовірність викладеної інформ ації;
за дорученням керівництва О фісу Генерального прокурора та
Д епартаменту особисто вивчаю ть кримінальні провадж ення, у тому числі
матеріали негласних слідчих (розш укових) дій;
забезпечую ть підготовку інф орм ації про хід і результати досудового
розслідування та судового розгляду конкретних крим інальних проваджень;
забезпечую ть та контролю ю ть своєчасне, повне
внесення відомостей до Є РД Р, ІАС «О С О П », ІАС «СЕД »;

й

об ’єктивне

вивчаю ть, візую ть проекти постанов про скасування незаконних
процесуальних ріш ень і доп овідаю ть про них керівництву управління;
складаю ть
протоколи
про
адм іністративні
правопоруш ення,
передбачені статтям и 185'4 та 185"8 КУ пА П , готую ть рапорти про внесення
відомостей до ЄРД Р;
організовую ть проведення аналітичної та м етодичної роботи.
5.3.2.
Н ачальник
відділу
орган ізац ії
та
крим іналістичного
супроводж ення п роц есуального керівництва, окрім зазначених, виконує
також інші повноваж ення, зокрема:
організовує
створення
та
контролю є
ведення
аналітичних,
криміналістичних,
інф орм аційних
електронних
баз
у
кримінальних
провадж еннях про злочини, вчинені у з в ’язку із м асовим и протестами у 2013 —
2014 роках;
організовує надання працівникам и відділу практичної, методичної та
консультативної допом оги прокурорам у підготовці, плануванні та організації
проведення окрем их слідчих дій, підготовці та призначенні складних експертиз;
проводить
м оніторинг
засобів
м асової
інформації
щодо
оприлю днення м атеріалів, які стосую ться крим інальних проваджень про
злочини, вчинені у з в ’язку із м асовим и протестам и у 2013 - 2014 роках,
опрацьовує їх та надає для доповіді керівництву Д епартам енту;
орган ізовує
вивчення
та
періодичне
узагальнення
типових
процесуальних, м етодологічних і тактичних пом илок прокурорів Департаменту
при здійсненні нагляду за додерж анням законів у крим інальних провадженнях,
у тому числі у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, а
також підтримання у них обвинувачення, проблем них питань, у тому числі
щодо взаєм одії з інш им и су б ’єктами крим інального процесу, підготовку
пропозицій щ одо покращ ання цієї роботи;
за дорученням керівництва
Д епартаменту організовує вивчення
провадж ень;

О фісу Генерального
окрем их м атеріалів

прокурора чи
кримінальних

ы

із
здійсню є контроль за цільовим
техніки та витратних м атеріалів;

використанням

криміналістичної

забезпечує підготовку узагальнених пропозицій до плану роботи
О фісу Г енерального прокурора;
орган ізовує за участю
підрозділів Д епартам енту підготовку
матеріалів до нарад, а також завдань, доручень і вказівок керівництва Офісу
Г енерального прокурора та Д епартам енту;
організовує опрацю вання та підготовку проектів організаційнорозпорядчих докум ен тів керівництва Офісу Г енерального прокурора;
забезпечує розгляд і виріш ення звернень гром адян, запитів і звернень
народних депутатів У країни, скарг учасників крим інального провадження,
запитів на інф орм ацію , повідом лень у засобах м асової інф орм ації та інших
документів, щ о надійш ли до відділу;
вносить п ропозиції щ одо покращ ання орган ізації роботи, посилення
контролю та зм іцнення викон авської дисципліни;
орган ізовує проведення навчально-практичних семінарів, круглих
столів, інш их навчально-м етодичних та консультативних заходів із залученням
відповідних спеціалістів держ авних наукових та експертних установ,
правоохоронних органів;
виконує інші служ бові доручення керівництва О фісу Генерального
прокурора та Д епартам енту.
5.4. Заступники начальни ків відділів:
сприяю ть начальникам відділів у забезпеченні належ ної організації
роботи, здійсню ю ть
поточний
контроль
за
виконанням
підлеглими
працівниками покладених на них служ бових о б о в ’язків, вносять пропозиції
щ одо удосконалення роботи на закріплених напрямах;
готую ть м атеріали для розгляду на нарадах із питань діяльності
відділів, вносять пропозиції до плану роботи О ф ісу Генерального прокурора;
виконую ть вимоги організаційно-розпорядчих докум ентів, завдання і
доручення керівни цтва О ф ісу Генерального прокурора, Д епартаменту, заходи,
визначені планам и роботи, ріш енням и нарад із питань роботи відділів;
вивчаю ть, візую ть проекти докум ентів, які подаю ться на розгляд
керівництву О ф ісу Г енерального прокурора та Д епартам енту, контролю ю ть їх
якість і повноту;
беруть участь у підготовці проектів організаційно-розпорядчих
докум ентів О ф ісу Г енерального прокурора, служ бових листів, ріш ень нарад та
особисто складаю ть проекти вказаних докум ентів;
контролю ю ть якість процесуального керівництва
досудового розслідування та участі у судовом у провадж енні;

на

стадіях

у разі особистого здійснення процесуального керівництва готують
вказівки та доручення, підтрим ую ть обвинувачення;
за дорученням
керівництва О ф ісу Генерального прокурора,
Д епартаменту, управлінь та начальників відділів розглядаю ть документи, що
містять держ авну таєм ницю , і виконую ть повноваж ення, передбачені статтею
36 К рим інального процесуального кодексу У країни;
перевіряю ть додерж ання вим ог законодавства щ одо проведення
слідчих, негласних слідчи х (розш укових) дій у крим інальних провадженнях,
у яких процесуальне керівництво забезпечується працівникам и відділів;
перевіряю ть обгрунтованість висновків за результатами вивчення
кримінальних провадж ень, що надійш ли у з в ’язку з клопотаннями про
продовж ення процесуальних строків, і доповідаю ть про них начальникам
відділів;
складаю ть
протоколи
про
адм іністративні
правопоруш ення,
передбачені статтям и 185'4 та 185'8 К одексу У країни про адміністративні
правопоруш ення, готую ть рапорти про внесення відом остей до ЄРДР;
забезпечую ть проведення аналітичної та м етодичної роботи з питань
діяльності відділів;
беруть участь у підготовці та проведенні навчально-методичних
заходів, підвищ енні кваліф ікації працівників відділів;
забезпечую ть опрацю вання проектів законодавчих та інших
норм ативно-правових
актів,
готую ть
пропозиції щ одо
удосконалення
законодавства;
здійсню ю ть особистий прийом , забезпечую ть контроль за повнотою і
своєчасністю розгляду та виріш ення звернень гром адян, запитів та звернень
народних
депутатів
У країни,
представників
держ авних,
громадських
організацій, інш их осіб, а також скарг учасників крим інального провадження на
ріш ення, д ії чи бездіяльність слідчих і прокурорів, заяв і повідомлень про
кримінальні правопоруш ення з питань, що належ ать до ком петенції відділів;
готую ть інф орм ацію , проекти відповідей і процесуальних рішень за
скаргами на ріш ення, д ії чи бездіяльність прокурорів;
орган ізовую ть своєчасне, повне й о б ’єктивне внесення відомостей
про результати роботи до ІАС «О С О П », ІС «С Е Д », ЄРДР, перевірку
достовірності відповідних даних, несуть персональну відповідальність за
достовірність відображ еної у них інформації;
вивчаю ть стан виконавської дисципліни у відділах, вносять
пропозиції щ одо вж иття заходів, спрям ованих на усунення недоліків у роботі,
заохочення та притягнення до відповідальності працівників відділів;
за

узгодж енням
підготовку м атеріалів для
офіційному вебсайті О ф ісу
виступи в м еж ах ком петенції

із начальником Д епартам енту забезпечую ть
публікацій у засобах м асової інформації, на
Генерального прокурора, здійсню ю ть публічні
Д епартам енту;
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ведуть облік проведеної відділами роботи;
контролю ю ть дотрим ання
виконавської дисципліни;

працівникам и

відділів

трудової

та

ф орм ую ть зам овлення на м атеріально-технічне забезпечення відділів
для створення належ них ум ов праці;
виконую ть інші завдання та служ бові доручення керівництва Офісу
Г енерального прокурора та Д епартам енту.
5.5. П рокурори відділів:
безпосередньо виконую ть завдання та доручення керівництва
Д епартаменту, беруть участь у виконанні покладених на відділи завдань;
вносять пропозиції щ одо удосконалення роботи, ініцію ю ть вжиття
заходів, спрям ованих на усунення виявлених недоліків;
беруть участь у підготовці м атеріалів для розгляду на нарадах у
керівництва О ф ісу Г енерального прокурора, Д епартам енту, відділів, вносять
пропозиції до плану роботи О фісу Г енерального прокурора;
готую ть проекти служ бових листів,
із питань, віднесених до ком петенції відділів;

наказів,

інш их документів

вивчаю ть проекти законів та інш их норм ативно-правових актів,
готую ть пропозиції, беруть участь у роботі з удосконалення законодавства;
беруть участь у проведенні аналітичної та м етодичної роботи,
розробці м етодичних докум ентів;
розглядаю ть звернення громадян, запитів та звернень народних
депутатів У країни, представників держ авних, гром адських організацій, інших
осіб, а також скарги учасників крим інального провадж ення на ріш ення, дії чи
бездіяльність слідчих і прокурорів, заяви і повідомлення про кримінальні
правопоруш ення, готую ть проекти відповідей та інформ ацій;
за наявності в діях судді ознак дисциплінарного проступку ініціюють
звернення до В ищ ої ради правосуддя із заявою про його дисциплінарну
відповідальність;
вносять відомості до ІАС «О С О П , ІС «С ЕД », забезпечую ть
своєчасність, повноту і о б ’єктивність відповідних даних, несуть персональну
відповідальність за достовірність відображ еної у них інформації;
за узгодж енням
підготовку м атеріалів для
офіційном у вебсайті О ф ісу
виступи в межах ком петенції

із начальником Д епартам енту забезпечую ть
публікацій у засобах м асової інформації, на
Генерального прокурора, здійсню ю ть публічні
Д епартам енту;

ведуть облік проведеної роботи,
підвищ енням свого проф есійного рівня;
виконую ть інші завдання
Д епартаменту, управлінь та відділів.

та

систем атично

служ бові

працю ю ть

доручення

над

керівництва
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5.5.1. П рокурори перш ого, другого, тр етього га четвертого відділів
процесуального к ерівни цтва, окрім зазначених, виконую ть також інші
повноваж ення, зокрема:
здійсню ю ть процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у
кримінальних провадж еннях та підтрим ую ть у них публічне обвинувачення;
за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора та
Д епартаменту
розглядаю ть
заяви
і
повідом лення
про
кримінальні
правопоруш ення та забезпечую ть внесення відом остей щ одо них до ЄРДР;
орган ізовую ть
досудове
розслідування
та
процесуальне керівництво ним, виріш ую ть відповідно до закону
під час крим інального провадж ення, нагляд за додерж анням
проведенні слідчих, негласних слідчих (розш укових) дій у
провадженнях;

забезпечую ть
інші питання
законів при
кримінальних

вивчаю ть м атеріали крим інальних провадж ень та надаю ть у них
вказівки, готую ть висновки;
у встановленом у порядку проводять слідчі (розш укові) дії у
кримінальних провадж еннях, беруть участь у їх здійсненні з власної ініціативи
або доручаю ть їх проведення, надаю ть іншу практичну та м етодичну допомогу
слідчим у розслідуванні крим інальних правопоруш ень;
у встановленом у порядку прийм аю ть ріш ення про здійснення
негласних слідчих (розш укових) дій, перевіряю ть законність їх проведення;
забезпечую ть контроль за станом розслідування та здійснення
процесуального керівни цтва у крим інальних провадж еннях, підтримання у них
обвинувачення, оскарж ення необгрунтованих судових ріш ень;
перевіряю ть
законність
закриття
крим інальних
проваджень,
зупинення досудового розслідування та інш их процесуальних рішень,
додерж ання конституційних прав гром адян під час досудового розслідування,
обґрунтованість клопотань про продовж ення строку досудового розслідування,
вж иваю ть заходів щ одо усунення поруш ень закону;
скасовую ть незаконні постанови, зокрем а про закриття кримінальних
провадж ень і зупинення досудового розслідування;
готую ть проекти вм отивованих постанов про доручення здійснення
досудового розслідування крим інального провадж ення іншому органу
досудового розслідування відповідно до вим ог статті 36 Кримінального
процесуального кодексу У країни;
у разі виявлення безпосередньо або з інш ого дж ерела фактів, що
маю ть ознаки крим інального правопоруш ення, складаю ть рапорт для доповіді
керівництву
О ф ісу
Г енерального
прокурора,
розпочинаю ть
досудове
розслідування;
беруть участь у розгляді слідчими суддям и клопотань слідчих
органів досудового розслідування, готую ть апеляційні скарги на ухвали слідчих
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судців у крим інальних провадж еннях на стадії досудового розслідування,
беруть участь у їх розгляді в судах;
п р ед ’являю ть цивільні
встановлених законом випадках;

позови

у крим інальних

провадженнях у

забезпечую ть інф орм ування підозрю ваного та потерпілого про їхнє
право на прим ирення, підозрю ваного - про право на угоду про визнання
винуватості, р о з’ясню ю ть м еханізм реалізації цих прав;
готую ть проекти угод про визнання винуватості та за наявності
законних підстав укладаю ть такі угоди;
у разі закриття ними крим інальних провадж ень виріш ую ть питання
про речові докази;
беруть участь у судовом у
бездіяльність прокурорів та слідчих;

розгляді

скарг

на

ріш ення, дії чи

інф орм ую ть органи досудового розслідування про прийняті
прокурором та судом ріш ення у крим інальних провадж еннях у встановлених
випадках та порядку;
контролю ю ть
виконання
засудж еним
угоди
про
визнання
винуватості у разі покладення на нього о б о в ’язку щ одо співпраці у викритті
кримінального правопоруш ення, вчиненого інш ою особою ;
перевіряю ть обґрунтованість направлення крим інальних проваджень
для передання ком петентном у органу інш ої держ ави в порядку, передбаченому
статтею 599 К рим інального процесуального кодексу України, складають
відповідні довідки (висновки);
за дорученням керівництва Д епартам енту готую ть інформацію про
хід і результати досудового розслідування та судового розгляду конкретних
кримінальних провадж ень;
складаю ть
протоколи
про
адм іністративні
правопоруш ення,
передбачені статтям и 185'4 та 185‘8 К одексу У країни про адміністративні
правопоруш ення, готую ть рапорти про внесення відомостей до ЄРДР.
5.5.2.
П рокурори
відділу
ор ган ізац ії
супроводж ення процесуального керівництва також :

та

крим іналістичного

забезпечую ть
ведення
аналітичних,
криміналістичних,
інф орм аційних електронних обліків у крим інальних провадж еннях, здійсню ю ть
системне накопичення та аналіз доказової інформації;
за дорученням керівництва вивчаю ть м атеріали негласних слідчих
(розш укових) дій у конкретних крим інальних провадж еннях;
здійсню ю ть
м оніторинг
засобів
м асової
інф орм ації
щодо
оприлю днення ними м атеріалів, які стосую ться крим інальних проваджень про
злочини, вчинені у з в ’язку із м зсовим и протестам и у 2013 - 2014 роках;
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надаю ть практичну, м етодичну допом огу прокурорам у розробці та
м оделю ванні перспективних напрям ів відпрацю вання окрем их версій слідства
із використанням крим іналістичного аналізу доказової інформації, а також у
підготовці, плануванні та орган ізації проведення окрем их важ ливих слідчих
дій, підготовці та призначенні складних експертиз;
накопичую ть та вивчаю ть наукові праці, вітчизняну та зарубіжну
практику, практику Є С П Л , експертно-крим іналістичну та прокурорсько-слідчу
діяльність, методичні реком ен дації з метою їх впровадж ення у діяльність
Д епартаменту;
взаєм одію ть у м еж ах ком петенції зі структурним и підрозділами
Офісу Г енерального прокурора, регіональним и (обласним и) прокуратурами,
Тренінговим
центром
прокурорів У країни, відповідним и підрозділами
правоохоронних т а інш их держ авних органів, науковим и і навчальними
закладами, вітчизняним и і зарубіж ним и експертним и установам и, ведуть їх
облік та викори стовую ть їхні сучасні м ож ливості у прокурорській практиці,
координую ть діяльн ість прокурорів Д епартам енту з експертним и установами;
вивчаю ть та узагальню ю ть типові процесуальні, методологічні й
тактичні пом илки прокурорів при здійсненні процесуального керівництва, а
також проблем ні питання, у том у числі щ одо взаєм одії з інш ими су б ’єктами
кримінального процесу, готую ть пропозиції щ одо покращ ання цієї роботи;
за дорученням керівництва О фісу Генерального прокурора та
Д епартам енту беруть участь у вивченні м атеріалів крим інальних проваджень
щодо аналізу д оказової інформ ації, її відповідності критеріям відносності,
допустимості й достовірності та, за необхідності, надаю ть висновок щодо
мож ливості використання встановлених ф актичних даних як доказів у
крим інальном у провадж енні та стану ф орм ування цілісної системи доказів
стосовно певної особи (осіб) чи крим інального правопоруш ення;
організовую ть
Д епартам енту;

проведення

навчальних

заходів

із

працівниками

вивчаю ть практику та аналізую ть проблем ні питання застосування
законодавства під час нагляду за додерж анням законів у кримінальних
провадж еннях, у том у числі у формі процесуального керівництва досудовим
розслідуванням , а також підтримання у них обвинувачення, розробляють
пропозиції щ одо внесення змін до законодавства.
5.6. Головні сп еціалісти , головний сп еціаліст-пси холог, спеціаліст:
виконую ть о б о в ’язки, визначені цим П олож енням , а також інші
згідно з посадовим и інструкціям и та/або розподілом о б о в ’язків;
постійно підвищ ую ть рівень своєї проф есійної компетентності, беруть
участь в оціню ванні результатів своєї служ бової діяльності.
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5.6.1. Г оловні сп еціалісти , спеціаліст, головний сп еціаліст - психолог
відділу ор ган ізац ії та крим іналісти чн ого супроводж ення процесуального
керівництва забезпечую ть:
ведення аналітичних, крим іналістичних, інформ аційних обліків у
кримінальних провадж еннях про злочини, вчинені у з в ’язку із масовими
протестами у 2013 —2014 роках;
надання у меж ах ком петенції та наявних техніко-крим іналістичних
засобів практичної, техн ічн ої й консультативної допом оги при проведенні
слідчих (розш укових) дій з м етою виявлення, ф іксації, вилучення, дослідж ення,
оцінки та використання як доказів м атеріальних і нем атеріальних слідів та
інших ф актичних даних, що м істять доказову інф орм ацію , у тому числі шляхом
надання відповідних консультацій та складання висновків спеціалістів;
безпосередню участь як спеціалістів у проведенні окремих слідчих
(розш укових) дій, під час яких необхідно застосувати спеціальні знання та
навички;
застосуван ня
спеціальних
знань,
зокрем а
ш ляхом
відповідних
консультацій,
участі
спеціалістів
у
проведенні
(розш укових) дій та складання ними висновків спеціалістів;
проведення
поліграфа, підготовку
здійснення аналізу;

психоф ізіологічного
ін терв’ю
психологічних характеристик,

надання
слідчих

із
застосуванням
систематизацію та

вж иття заходів до впровадж ення новітніх спеціальних методик,
інф орм аційних та телеком унікаційних технологій, систем і мереж, програмноапаратних ком плексів, баз даних, засобів оргтехніки;
взаєм одію з відповідним и підрозділами Офісу генерального
прокурора та інш ими відомствам и з метою безперебійної та ефективної
експлуатації телеком унікаційних систем і м ереж , ком п ’ю терної техніки,
інф орм аційних систем, засобів оргтехніки та з в ’язку;
проведення ф отозйом ки та відеозапису слідчих (розш укових) дій,
ком п’ю терну обробку відзнятих м атеріалів, виготовляю ть фототаблиці, на
спеціальном у обладнанні здійсню ю ть копію вання та резервне копіювання
м атеріалів на спеціальном у обладнанні з їх подальш им зберіганням;
виконання інш их служ бових доручень і завдань керівництва відділу
та Д епартам енту.
5.6.2. Г оловні спеціалісти та спеціаліст, які забезпечую ть ведення
діловодства:
забезпечую ть виконання вим ог наказів, завдань і доручень
керівництва О ф ісу Г енерального прокурора, Д епартам енту, управління та
відділів з питань діловодства;
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беруть участь у виконанні організаційних, програмних і технічних
завдань;
прийм аю ть вхідну та внутріш ню кореспонденцію , у тому числі з
грифом обм еж ення доступу «Для служ бового користування», реєструю ть її у
відповідних книгах обліку та передаю ть керівництву Д епартам енту, відділів,
прокурорам, а також інш им структурним підрозділам на розгляд і виконання;
реєструю ть вихідні докум енти, у тому числі з грифом обмеження
доступу «Для служ бового користування», передаю ть їх для відправлення;
вносять до ІС «С ЕД » необхідні
перебуваю ть на розгляді в Д епартам енті;

дані

щ одо

документів,

які

стеж ать за строкам и виконання контрольних Документів, заздалегідь
інформую ть начальників підрозділів про строк їх виконання;
спільно з керівництвом відділів складаю ть ном енклатури справ;
ф орм ую ть справи та наглядові провадж ення, оф ормляю ть і
передаю ть їх до У правління виготовлення, редагування, опрацю вання та
зберігання докум ен тів Д епартам енту докум ентального забезпечення Офісу
Генерального прокурора;
за дорученням
керівництва Д епартам енту ознайом лю ю ть із
докум ентам и керівни ків структурних підрозділів Д епартам енту, працівників
відділів, вручаю ть їх під підпис для служ бового користування та виконання;
друкую ть
і тираж ую ть
служ бові
докум енти,
забезпечую ть
оперативний підбір, передачу та збереж ення докум ентів, роблять відмітки щодо
їх руху;
здій сн ю ю ть
Д епартам енту;

облік

використання

робочого

часу

працівниками

виконую ть
інші
служ бові
доручення
керівництва
Офісу
Генерального прокурора, Д епартам енту, відділів та їх працівників із питань
ведення діловодства.
6.

В ідповідальн ість працівників Д епартам енту:

6.1. Н ачальник Д епартам енту відповідає за належ ну організацію роботи з
виконання покладених на Д епартам ент завдань, наказів та доручень
керівництва О ф ісу Г енерального прокурора.
6.2. Заступники начальника Д епартам енту, начальники відділів та їх
заступники
відповідаю ть
за
належ не
виконання
підпорядкованими
працівниками служ бових о б о в ’язків, своєчасне та якісне виконання завдань,
наказів, а також доручень керівництва О фісу Генерального прокурора та
Д епартаменту.
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6.3. П рокурори відділів, головні спеціалісти та головний спеціалістпсихолог, спеціалісти відповідаю ть за належне, своєчасне та якісне виконання
ф ункціональних о б о в ’язків, а також завдань, наказів доручень керівництва
Офісу Г енерального прокурора, Д епартам енту та відділів.
6.4. П рацівники Д епартам енту несуть відповідальність за поруш ення
відповідно П рисяги прокурора, П рисяги держ авного служ бовця, Кодексу
професійної етики та поведінки прокурорів, Загальни х правил етичної
поведінки держ авних служ бовців та посадових осіб м ісцевого сам оврядування,
служ бових о б о в ’язків, служ бової (трудової) та викон авської дисципліни,
а також в інш их випадках згідно із Законам и У країни «П ро прокуратуру»,
«Про держ авну служ бу», «П ро запобігання корупції», законодавством про
працю.

Д епартам ент проц есуального керівництва
у крим інальних провадж еннях про злочини,
вчинені у зв ’язку із м асовим и протестами
у 2013 - 2014 роках О ф ісу Генерального прокурора

