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І "бІ год
C;l:.:.дGT 1.ШП!Н. OТ,J..;.J;ji

6,7,.J..

[Т.ад зорнос лроиз::одство по уголоuно-

му делу f{ос•J?щза н.о. и �ости;за О.А ••
осуждсшшх по ст.ст. 93 п.п. °.в". tte 11 •
"11, 11 , 89 ч. 2, І lJ.O ч. І УІ{ j'C(,'P к
ИСІ,'ЩJІ.-Н�'l'ОЛЬ!ІО.1 Ш:.'ро t-Щк::J3аІІИЯ 38
І '36[ год

15.З

1964-1965 ГСДLJ
С31СдСТ.&:ІП!·., ОТдЬJІ
67�

Нм зор!!ОС проJ.І 3.іЗОДСТ�О 110 yr OЛODlIO
liY делу І{ошщ.:: А •. 1., осу...дєш-1ого по
ст. 93 п. "1:. 11 It ис;сл·Jчительио.1 :юІЮ
�1зк�зDшш з::1 I9SL}-I965 гuдt.:
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675
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Надзораоз nропзводстоо по yro.nomo
мy делу B::ixrш И.О •• оо�щсн_ного по
с ·2. с т. 93 п. n. "б O, ''г ", 'fe •• , r L'2 ,
УІ: УССР к ИСІt.�1ЮЧ�'rе.іЦ1ИОИ
222 ч.
м�рз НUКUЗ!)ИИЯ за У.977 ГОД
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_ов_;-_JИ;_1 __
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676

Про'l\ЗСТі;! D порцц1<е ІІJДЗОра ИЗ
про'l'и�:оргqацr.r.е �3ЗКО(щr.; юrтu, пред
атазленин об yOT,iJatIOtiиt11 аарусзниw
ЗS!:ЮН:ОЗ и f�Зтсридлt:: к l;il,ff,) аз
r:�'7c год
I97S го11:
,.

ОБfuИ.•
677

678

і\,, Qf11�
н"'�\\.,.v!.""'

Протзс 'i':J D порцд І{0 аад зора н�
про�1и1юрсч�!!l�� з�н:оаан rн,:тt{, врзд
с 11.1аnле1ш51 об устрr.шеt-ши tщру;.Jени�
ЗfН�ШіОІ3 И і-18ТСрИ�Лі. r; li!·,r.J
rg-79 ГОД

Над зорноо производство по yroлouнo
z.fy делу Бурак П. J. � ос37�:дею:ого по
ст. 95 п.r1. •tг н ,"о н УІ� ·:лJ'v? к но1tnп
чительно.і! t�epe нз1и1зания зз І979 год
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!980 год

нмзор

OБl;JJ,li
6"/9

Протестн D порядке rіад�ора на
про'!' И13оре --ia щие зз 1�онам аttтн. nред
ста ме�-нrя об устранении иару....ений
за�юпоз и н!и.>ериалu к нам за
І980 ГОД

с ,І�.•Д.vr 'Т lf:'f".!}lj
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ПрJДС'1!€1�0ню: об УС'і'і}ЗіШНИ!�І Itapy
liiZ:ИИtl ЗЗІtОІІОD и t1атериа:н.1 І{ f:Hirд
за І980 год

172

І98Т год
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.6 пор�.ДRО і�дзора ftЗ
1lpDT�C1'U
противо1_юча�.:�1:3 зщtошщ щ�ти, пред
стапления об устранении нарушеш-1й
З,ЩОRОН Н Мfі'�зриа.,1ь; 1-� Ю1М за
J.98I год

І23

сд:дсти�шти oJn.E л
682

бВЗ

Продс7а.влаюrя: об уотрш-t<:НіИИ иару
mеиv. l 331COHOu �і r,a�'(;pii�Jlhf .К Ю,Ш
за І98І год

Сnра.:жа о пр:Н�'J!Ш{е оrс,:зан:И!: nоаощи
апnара•10.і npor.cy-:_1f]'j?JP� оuлQсти го:9ралпро1tурорзи, их по1.ющнишзн; е-лодоtа';!SЛfШ п 1юботе за І98І rо,ц
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PaonopIO:tcнiнn i� указанv.я прокуро
рд области за !982 гсщ

It!Z

І9 1:�nраля
2 декабря

ІІ

Протоколн :заседвн:ий t�оллогии
про1суратурь; области �з� І9�2 год
и ·иатзрнел1:1 к нии 'fof1 І (.. І-З)

9 яизар&
2;, нн;.юря

120

Про�оrсолн sаседапий 1�щ1легИИ'
npor�ypaт,ypu области за !982 год
и 1.:t:З'l'В!Н,а.ти:! � н:ім Tmr 2 (1j4,5)

Іб фс.в�ля
І2 иарта

І29

Протоr:ол� ззседDtШй 1tолл0г ии
прокурзІJ.1 урЬ! ouлacтi.i sa I9te год
м шtтегпа.11� 1; �шм Тон З ( .. б-8)

І7 r,jap'l'a
І 1� апІЮJІЯ

ІІ8

-

І1рО'l'ОіСОЛН засед2ІіИЙ КО.;"ІЛ�Г ии
nрокура'.сурьt оСіааоти за І932 год
fi tJйТ9рИQЛ!:1 It щщ Тон lt ( !.:i9-II)

690

LI ян::арn
ЗО Д;1(Збря

Прото11:оль.1 sаседани� ..;оллегии
юottf PD'L'YPЬI обл ао ти за r 932 год
;.. r.1airзpr1a.m1 к нrш 1'о:-, 5 (J�!I 2_15)
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Про'l'ОКОJШ заседени;1 rtоллеrии
пгоrtуратурu обзщо'l'и. за 1982 rод
и r.щrretшaлu 1с нии Т01.1 7 ()20,21)

2І окt:�бря
17 ноября

90

Протоr�оль� заседаний коз1леrщ1
nportypa'l'yp!.-.! облас�rи за 1982 rцn
и мо'ltериал11 н: юtм Tor., 8 (послед
ний) ( ,,і 22- 24)

J декабря
29 деRЗбря

І44

!9 ЯНВ9рЯ
26 яt-tЕаря

121

�оорд ИН!.ШИОИ:іЬ!� оnаща
ни;t зз І 9t'32 год и маrоризnн к шr.rл
.. '
' .�)
'r CtJ 2'. ( 1,:1 4 , :щ

26 tі:евраля
Іб апреля

159

1tрото.ко.ль� 1�оор.ztІ1Шаlшош1нх со.єеща
иив за І :;?82 год и ��аторимu � Ш1!н
То� 3 ( Ю 5а, б, 8, 9)

22 маа
21,1, оє ttтября

ІЗ5

Про•rокоJШ коорд т1ационн11х со.сощз11ий Зf1 1962 ГОД И ZЩТ0р!'13.11Ь! К tіИИ
Тои lI (послоднz:1) ( Jj !О,П )

8 ОІt'rЯОрЯ
2І декв1ря

104

...

69З

V
691.;

ilpOTOhOJШ Іtоордиr�аш10ИІ·ШХ соооща
НИЙ за І 932 год и !.ЩТ3рИf.1�11с! 1\ ним
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П.рото1;01r со.:.с,щания
орг знов про1;,, рgтур� о6листи О':І!
15 і-ю
· пя І9Н2 r ода

5

Плаиu роботи про:.:уратJрн облзоти
t-1a І9Зё ГQil. (rсарталм,ше) дсп

41

Мзроприп';!ия. прокурцтурu odJ1ac•.eи

по у1,.-:рсrтсш�о прззолорндrщ и
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уси,л_епие борьби о npeo�yrtнoo�ь•
И ПраlЗОJіQруUІЗНИ.'-lИИ iІS І �2 ГОД
0

71

t
Сnрзв�и,
иt1.r�орм�uин nркурора облас
ти п Тернопальокий: oбz�ot-t І(омлар'РИИ
УкраинІ.:1 о coatfoяt-нm прокурорс�о
следст::енной работь�, борьбе о npecІJ?ymtooтьІD, у1tреnлеиии ооциа.лис�rичес- І2 якзаря
rtoй закоrшости за І982 год
'27 деrtабря

26

702

Сора.:жи, до1сщщ1не запиоки о
рєзульта�ах nрооорок р:;lботн рай
проr<Уf.18ТУР по у1-:ре11ле1tюз со1.н,tал�ю'l'и
чесі�он зartoнrtocт�i, борьбе с преступиость11. состоягшrо rrpщc.ypopcrtoro �-1ад
зора за деят2льносr�rьо оргftнов tн�ли
ции за І 982 год

7(У)

Обзорr:1, анализв рабо1І1ь1 opraн:on
прокуратури обJ1асти по ocyr,recтDJie•
иию н�-ц зора за� ооб..�одош-юr, зтwноD
об охr�но сощ1ал1-ютичеоко1 ообс'r
r:щщоот�1 и др. за І932 Г<і\

9В

Протестн в порЯДІ{е надзара t-ta
nротиворєчащІ;) закоіщr.1 а�тu, пред
сташrения об уа�равеш-ш ааруооний
ЗсЩОііО.Б и матєр�ШJІLІ к НИ1f. за І982
ГQЦ
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ПМ30Р Зt\ PACCMOТP.r:пt1Ef.f
ГР .щАИGКИХ ДЕЛ 6
7Cfj

GJMY.

Анализе о остояния пpottypopc коrо

нод зора за рQосмотреttием rрацдан
с1сю: дел D оудах за І982 rqц

706

7
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Обзор. 0ІШЛИЗ COC'l'OSШI01 нрєс'fуп
ft()СРИ И СJІСДСТ!30,ШО ! раuотЬ! В
об.пасти за І 932 г qд

28

ПредоІFавлеют об устр.:шзнr,ш
НіІруm е!tИй sакопо.:з и ш:tтеризJш 1с
іП'JИ за І 982 г сщ

55

НАДЗОР &\ ИС!ТОЗН!:�ЮШМ
3ндОПОЗ О H3CO:a.П?ШHHQJIВTff; Х
708

700

7Iv

Обзор cocrio,jEHm nрео•І-упиооти, су:ци
мо-ст:Ц} t-r бгзнедsорвости nесо.!Jершенно
щ3тю1х в области за І982 год
Обзорн, апализu, обо6цен;и.� о
ОООТОНН'�!И і1ресІ?уnиос-rи. ООЗШ)ДЗОР
Н:ОСІ!!И и о�щи:.юстt-: ноооюєрше1щоле'.!
иих 3а 1952 го,ц (райпрокуратJrр
оu1щсти)
Спращtи, до�;.11аднuе залш:.:r-:и о р&зуль
татах nporeporc с оото}�ния ра6о'!� п о
борь()Є с де�ской uозмццзорностью и
преотуш1ос'1'ьv., средн 11есоrор1:nш10JІ0тиих D облас�и з� І9-З2 ГQ:.1
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СИС."ШЛАТіІЗЛ!lИН И ПРОПА.ГЛЦАА
{}0'3�1'G!ЮГО 3Гі1{0Н0ї.Л'і'Е�1ЬС'Тt3А
7ІІ

At-taJIИЗЬJ. обзор состо.наия, ра боті-А
по проnагаЮtе и скстем-атизацm1
ЗЩ<ОІtоДЄІ'rЄJІЬС TDa за І У82 1� Q1t
ОТдЕЛ

К/\ДРОВ

712

Отч0т о pQuoтc с кадг,ами
І 982 год

7ІЗ

Обоб1Цение, обзор, инфор 1а.uии
CCCTO!lHИS! робО'l'Ь! !10 подбору t
расстаr:овке ri воспитщщ,, кадJ?СD
оргаиоп rrрокуратурв област,�� за
!YR2 Г(Щ

\

19

за

82

28

!!РО.200.зЗHflL.l tIO ·М-.U:: Т
7"'н·t

Протон:оJr отчо •rно-.ш.іGорпого
щ;>о,:.соr�зво!'О собрания от Іе октяеі
р.r.: 1962 I'QДQ п N�'І'ЄІ,)ІЩ.Щ,! :к нему
Про'І'оr..:ол1:;1 заседаrшй nро')сопзноІ"О
!�OШ-t'l'0TQ :З� 1931:/62 Г (ЩU

7Іб

Сrютц до1{одов и рас�одо!3 п
(JИНансо.вf:!;і O'i'�ze'l! аб ее lіСП'ОЛНЕН{ИН
за !��2 ГСЩ

26
28 опреJІн 8І
3J сентябрн 82
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PYiЮD<Jl,CTBO И 1ЮНТРОJІЬ
7f.7

Пр1,шазь� прокурора области по
оон:о:шоіі деят0.11ьности за І98:З Гф\

І r:�nраля
Іб деІСабря

7Н3

Раопорю�шпи.я и уrtазания прокурора
области за І 983 г QЦ

28 янnарn
5 �IOJlЯ

7І9

Прото1,;олL1 2Qседаиий кол.аогии
прок�rратурн о6лас�и з� І933 год
r-r 1.1аrориалu 1� 1шr.1 Тои І (!) І .2)

22. �.:.иваря

ЗІ ян�ря

163

зае;ещшии KOJL"'!0!'}Ш
пр,жур�турь� oC'\Jlacтrif за І 933 год
и мат�риалн к ним 1'or-� 2 (. .. 4.5)

28 (,апраля
І 7 r.1.., !)'l'S

146

Просrоко;ш здседаннй r<оллеt"У.И
npa1�yp�тypt! 06.i!::tC'?!Y з� І 983 год
и м�<rерr-:а.ш.! !t н:-ir.� Tov З ( .. б• 7)

3� м·з �ла
IS апреля

V

v

720

?2І

122.

ПрО'і'ОКОJШ

ПpO'Z·OJ�OJ.i[:1 ::н:юсДQfШ�� !СОЛv'ІеГ�1И
nро1{урзтур1,1 об�rrасти за 1�35 tt oд
и r;t�'j;OpИ�JJHJ і� tH·iro� то�, l� 0) 8.9)

п

26 аттрзлн

SI

14

І7 1:ап

U7

26 а::rуста
)І О&-rJІбря

І40

�

7'r.._.,,
'�

_ ро�о!<оJіи зnседашш :ксл.:1еrи�t
прокуратур!:! области за І %З год
и ita'юpi;aJш & нии ·rом 5
( • .! ІО-ІЗ.І5-І6)

724

11r,отоr�: олЬі з3сє.�Е.щш1 1�0..'IJ'1er�и
про�,;;1р0турп 06:rао�и за 1:J�� гсщ
и i1a т0риаль� к ющ Tot� б
( ., І7 - 20 )

І
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2 ••

,

• ІО -

І

.
•

fipoтoitoльi заседани,1 :сол.лвгии
npottyp�irypu области за І98З год
и натер�rалw It ним Том 7 (поо.nед
нии) ( ,v 2І - 2:, )

726
727

728

Протоколu 1•:001Щинациоt-11шх 0000�eюill за І983 rод н мt:1irepиaJш 1�
ІіИМ Тои І ( ... 2. з, За )

:

••

••

2

ZI ноября
2І декабря
25 января
І9 марта

Протоколи коорд и,нщиошп.;JХ с О.$
щ�:ш иН за І 98З год и �.н:J•і'ер-иалf:іІ к
вщ:. Т ои 2 ( .'і 5 а • 8 , 9 )

128

139

87

ПрО'І'Оl�ОЛU !ЩОрДИН8!JИ:ОННUХ СООО

ЗСІ r�83 ГОД и Ш)'l'Ср:іаЛЬJ Jt
Том З (последни�1) (
ІО,

щааи.J

тш
І2),
729

'7:3D

Протокол co.Ee,дarшff проrtуроро1:о
с.,rодст.сєинuх работшп�ов об.пасти
от І5 01::'fяuр.я І�83 года

Іб ИЕJJІЯ

22 октября

І53

5

П-11,НШ рабОТ!:! нрr:н-:урD•J?урЬІ
обл1с ти на І 98З год (1е:1ар'А'�льnь:е)

доn

7:3І

7'32

Мероnрии•rшt проrtурзтурн областrr п о
у!tрепле1н11.є- прззопорядr� и уо�mеиио
борм:SІх с прсотупІ:Іоетью а праJоиа
руGенинми на І9ЗЗ гцд
Спрапки·. zщ;::-оршзuшt пpaztypopa
оuласти ю Тераопольс�и:і об�и

"

но�партии ,r
,1 �f)ЗИНЬ! О СОС'l10Яf'ШИ

nракурорско-следо�r�е1шо¼'і ps,бo-ru,

32

,

- ІІ

І
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-

2
6орьбс о nрсстуnr-1остьІ). уt('.І)Єnле
иии соцпаJНЮ�ИЧеСr:ой 38КОШІОСТИ
за 1983 rод

1З'J

'l'E

736

:

9
4

,�'.0 Вра.ІЯ
доmбря

4

І(І

Спра.аrtи • .r;охt1щднне записки о
ре зyJIЬ'l'arox rrpo::зєpor� pa(>OT&J рай
Щ)ОІt·;г,втур по укреплеИИ!) СОLІИЗ
.)ІИС'!'tНС'О�ОЙ з�шонноо�і'и •. борьбе с
п1юстуП[іООТЬ?). СОСТОШ-tИО npo1�ypop
C�OI· o нццзора за д0:1тельность��
opraпon t,t,ИJпrнии за І 983 год

7'31,

••

48

Обзорь!, щ-щJшsь1 работь1 органоD
прокуратури облао��1 по осуt,еств..т:rе
ПИD [І::'ІЦЗОрft sa с оd.л.і�:ХСЮ'ЮН 3аКО
ноn об охр.-3не сош;�нtст�:чзско¾
ообст:ащ1нссти !� др. зц І �33 год

І'15

t,'<пpa:жir. д o&-ra:.t:t-шe :з-:зпис FJ1.
. орц1uи�1 о pD. 5oro органоD пpo
ин:
rc,ypa-rypьi по осуцзс•11Елеиш� кздзо
рз з� исщолнсиv.ем зrн�оио� n
облас�v. за !933 гQд

117

Сnр�nки:, доr�3дtіь:е зап�r::н��! о
рез;уЛЬ'JЩ�!¾Х nроsєрок СОСТОЯ[tШ!
прu1�урорского нздsор� за tJОбJ!!,'J
дснием за1tоаио�-rи в горrщйn:10rсу
ра"1'урзх о'5яастrf ЗЕа І98З Г(Щ

139

- Іг -

І
7'У/

••

••

2
ПротесТЬІ з порядхє надзора 1ta
протиnоре чащие ::щ коизм о Е'l'ЬІ,
nr�дста111юкия об уотранеиии нару
шєаи;t заr-:оиоп и материалu t( 1-1им
з� І983 год

••

4

ІОО

НЬщЗОР 2!\. Р,)СС'МОТРЕН:1:М
-з СІдА
ГРА:·

х

хлнсиих .ш:л

7З8

06:)орн. щ,tаJшзu, с{SоGщєии.f!
СОС'РОі.Н 'J� про�,:урорС!<ОГО fіЗД зора

:JU расо:ю1•ро1ню?-1 грщ,щан.с-ких
дел � суди� за І98:3 год
7:39

С1іІ)S.Еї{�1, ДОІ<:.,'!QДt-ШС ЗtlпtlC!(И О
ре зуЛЬ'l'!:}Тах l'Іро.:зрОІ( с ОС�ОЯ!НUІ
JJ� sopa за s.::н,ошюе;•rьи pscc�oт
�'9ffIOi D судаУ. х�рашдаис:ких дел D
p�Ипr,oi-:yp:l'2ypax оt,л�сти r}a I:]G3
ГQЦ
НАдЗОР З!l PЛGCt.Ю'l'P""'rr нr.1

�
1 •,[ ...
..,'). Г•.. c"-:'f
J�.1!
,1·-т.J,;:O J'Н'l.,:.t�

1=>
и

rir111
: ..�
V.

',І'

740

Обзорu t-f c1i-i9JlИ31:J ССС'l.'ОШШ'Я п:ро
!�урорс l(сго Н&� вора �( рзеснотr о
вищ.; уго..тtоmн-.:х дe;-rr. n судах Зса
l98j Г(Щ

7t�I

СпрGІш:а·, доr..;1:,дн,·� :��писки о
ре sуль�атє�� про. r. рок оос'?О5JН-Ий
t.щдзора за sr1коин:оотью раоснот
рошш в судз): уголо!:"rіl-.!Х дел

132

47

І

5

- 13 -

І

••

••

2
з рс:і1проку];>а�r.1рах обJІас'Ри за
І9GЗ rсщ

7L12

Об�орu. а1-1а.;ш-zь�. обобщенs.--тя соото51и�-тn Пр0С'1УППОО'?И И CJI0ДCTP.0HnO�1

р�ботu в оGл�сти за t�З год

7lJ'J

74L�

745
7Liб

Спра:ЗКП. 1.,;ortJ1DДШ{e �11ИС!Ш о
p-usyJIЬTctтox nponcpo!t рсаботн ол0д
с�r.:ющ1ого аппарата оргаиол проІсура
турЬJ обJІзсти t! ул�1ч шения nроку11ор
ст,:ого иццзор� за следо'РЕvl?Н и дозна
щ1єм за І98З ГQц

,

••

І

156

76

I'J'l

Он�_:ор}.Щ:.\Ио:-r:н.:е пис:ьиа по об��вну
ОіШ'ёОМ работu СЛОД0!""13Т0Л3Й rop
pa5irtpor,:yr""':\Typ об.ласти з9 І �RЗ г�

7

Прздст�nченин. ou у�тр�нон:1и Н8ру
tі19і-іИй 38 КОІІО11 t-I t-H)'repШ.'IJШ It НL·Ш
sa І9С;З год

85

Нtцзорїїоо проп::н:одс'r.!?о no уrоловно
му делу Пзступ�нRо П.Л., осуждощ-10го 110 ст.ст. 9З п. f'E . IJ:7 ч. І-1-,
ІІН ч. 2, І40 \і. І, Є5 ч. З УІ{ УССР
к и:с1tл:оtJ!;іТСль1юп ш�� наказания
зз ІЮЗ ГQД

72

tt

5

- І4

І

-

••

••

,

:

-

НЛ,1.ЗОР ::1,\ ИGПОЛТШfІ!�r,
3ЛКО:ІОJ О Н3СО1.Зї'РmННОЛЕТ{mХ
7 1�7

748

749

Оuзорь.;, с:.шал из1:1, оuобщеш�я о
соотояиии пr,естуntіОСТИ, беЗНlЩ80р
ности и судиоости 1100-ооорrоrщолеІР
них Ga І9БЗ ГQ'Ц (рай.прокура'l"JР
обласrrи)

171

Cnpa.e1rn, ДОК..1ІQДИLв ЗЗПИСf{И о
результат:.:-�х про.r.ерок сос�о,щи»
роботи но Gорьбе с дето1\0Н боз
нццзсрt1остиJ Н ПJ.)ЗС"уТТІ'tОСТЬО С!Х:)ДИ
rIOCOIOp!!!ЗHHO.:ZSTН'�1Y. D облuсти
за
І�Зг�

�

П1юдоти�юаия об yc'l}_)a11oa:1�: пару
шеин�l зак�що?J i,i ма�r�риал:.! !t ним
за І':..':13 год

22

CИGТї_,fil\TИ3.t\;...Its И ПРОПJ'.ГЛі1J,о,А.
со_}:.:-ТОІЮГ о З!�l{OHO,q i\,Тl J!Ь(,,'ТJЛ
75J

Обо6щениє, ШНЗЛlІЗ!::!, оuзор COC'i'0:1Hd�
работь� по пr,-опзг::нцє и сист0f.1а-�иs::�
uин SfНШНОдател&СТDа ю !9Q] ГОД

75І

Gпра:...:щr ()

rrpo.i:opo!\
СОС'і'ОШ1J�� рабО'і'І:: fJO rrроттаг::шдс
rJ
систс:r::з'І':ізаш,ш з::нюио;ц��'?<:.ЛЬС'l':}З n
прок�тратурах облост�і зз 19CJ гцц
r.,.езуЛЬ'.1'8ТD1,:.

І

І

- 15 -

І
752

••

'

2

••

І

Ин•:. opмauиot-moo nисьиа по обt.!єну
OПI:J'rOf,f рє�1оТЬ! пpoi<ypopOD 0().,1[1C'PI-J
за IgJЗ ГQЦ

О?ДЕЛ ffАДРОЗ
75З

Отчет о р!1бото с кадра�и
І98З І'од

754

Cnpa:.JIOf () состоя.tіИИ rщботu г�о
по.цuору, расстано.вr...'6 и .;.;:оспитанию
rro..цpo� орг�щов прокураlі'урu оuлІ}сти

зs

з� І93:3 год

'755

СБО:ЦІ.іі:!С С'РЄt'і'ИСТИЧесr,�� ОТЧ0ТЬ1
о чиалешrоотп и coc•ra:cs спеа;rщ
.ю,юто.в, ш,еощих zзucaee и сре.::tяеє
спещ1аj.іьное образо:зание по
ооато::нию 1щ !5 �10. брп I9<..i3 ГQЦ�
( (!. 9, 9-ср, Iu, I,J-cp, 14)

756

ііітатнt�G расrтисания адrшн:истра
т,п:но-упrюіІ.лєического 11Gp(}o1-1aлr;1.
c-i:eтti1 :раскодо.D r! UJЩiif:.! по труду
иа І9ЗЗ ГФ.

'757

І'ЕЛQИС об ИСПОЩіЗИИИ ci,eтu
расходоD %1 І�:3 год

56

Іа

41

J

- Іб -

І
758

••

••

••

2

І

СDО.Дt-ІЬІ0 0'1'!1TИO'riNec!.::oo ОТЧЄТl:І о
ЧИСJІеtШОС'rИ pзvo'l't-JИftOБ no nо.лу.

д.;озрасту. стеz;,у раuотЕ и о
раоп�mделении .t:eex ра ботао·1rr�
по ззн�f1-1аеш.,м д ол:.�ностям ((:,.
8-а) за І 983 год

г,

759

Про'l'окол от 10тно-nоuорного ПїJО�j
СО;JЗНО.і'О собр::н�;Jfі O'f І? 01�Т;,;6ря
І��1 З года rт �•з'юриа.лu 1� 11er,y

16:J

lrротоrшлв заседзrл1Н про )со13зного
ІtШ,ЩТЄ'Ю ЗЗ l .•<'2/�'J Г!)ДU

?Є!.

\М0't'ЕІ ДОХОДОD tJ p::ю;�D.Z,:OB И
{:,ш:ан.со:сЬІй отчет об се
:ИСПQ..'іН!0ШШ за 1963 ГОіJ,

7G2

При1еа�1.r про1�.>9ор� о6лас�н по
ОСНОРИО:l ДС:1.ТСЛІ1НОО'fИ ЗЦ !9,3ll. ГОД

1'7,, 6.,
",і

р�опорm;�:оr-пш прш�урора
sa I9at� �чщ

,,.
Оv;І�ІСТ!1

28 октября 02
З ORThбpfI 8:3 lJ

5

J яшзаря
?. ) дс:на:1dря

57

9 фзnрала
2:; авгуо'І8

ІІ

І

-

І :
76lJ

765

766

767

768

Протоколь: заседзи:-r.:

••
li:0..1J10Г !. [,t

:

t

про �;уратури облєсти за I93l� rод
и натер1,�алu к н�и То.в І (.J2-4)

24 ('СВJ)ЗJІЯ
2 апреJІЯ

159

Про'17оrсолw :зuседаt-rил rсодлеги1r1
пр нtуратурь! О :JЛ :-ю 'l!И за I�f.34 год
и и::-tтериолr:1 К R!.1!: Том 2 (;�б-7)

2З аrrреля
ЗО мая

129

Про 1101,оли заседани,1 кол.легии
11poкyr,a<rypu о1лооти ЗQ !964 год
и �штгр1118JШ Іі НИ:/.J Том з (, f;-I О)

25 SР.)НЯ

Протою.)Лf."І ЗQС0Д�і-Н11 КО;і..10ГИИ
Щ>Оіtура 'і!урЬІ об""JаС'j!И :1з J ��/f ГQЦ
и i;a 'l'DpИaJШ � 1-tmi 'fOi-1 ч
!I-It! )
Пpo rro:-�OЛU �ace�DH!'I;1 f\0.ІіЛЄГИИ
прої�У.fЩТJРЬ! облао,�і-f зз I;;JC!} год
и: t.1атс.ршшr..1 r; ш�н Тон 5
... ..

77і

•

2

r

'ї69

І7

•·r::
J.:J-І7.

)

Про 1l'Оі�олЬ1 заседанш1 ь:ол.1ег·ш
п:>0J.CJP5'2JPN област� зз І 9�,.� гад
и ш�те рИ!1Лf.J !\ ю1м 1'ои б (nослед
НіtИ) ( ..! IG )

25

ИЮJІЯ

147

2І a.el'•yc'!S
ЗІ октнбря

157

3 ИО>':бря
20 де1<дбря

с4 декабря

Прото:колн 1,оорди;к.1uиощшх и
r.:0;:�yreд о:.ю�� .....-сиш.JХ co.,ou�aниri
S.J J�4 ГQЦ И r19ТСрІ!::ІЛЬ! R НИМ
Том І С •.. 2, 3 )

:3

Прото1tОJІН коард;ша lИОНН.і.:Х R
r.:eiщy rод о:.ю Т�СННЬ.'Х С О::0:Е9fШ.і зе
J:98�: год и t:arop�'IaЛL І� НІШ
Том 2 (поолсдшf!1) (. tJ,5 ,5и)

12 ІmКЯ
lб ouryo'fa

29

-:·,нчJSлн
апреля

84

96

7І

,

-

І

.

•

ІВ

-

s '

,.•

••

2

772

П.лаюJ рцботu npoкypa'l"JPЬt облас'lи
иа І984 rцд (i:naprroльнue) ДСП

29

77'3

f.юропришrия пport-ypaтypr:1 области
по у1tрш1лєшщ нрс.шоnорпдка 11
усилеииі'J борьvu с преступностью
и пра:ЕЗон:.�руur�;аияии tia І984 rод

ІІ

774

775

776

-

Спр�.:л�и,. ин ',,ор1щции проt:урора
области и Тернопольсн.и:і обком
Компар�rии УІq)аиав о состот-rии
11ро1�уроlюІ�о-с.ТІедс? .:хтпо:,\ работ:..:,
uорь(.}9 с преступн:оGтьrо, укрешrс
ни.и с 0L;И8Л мс 11.ІИЧСС КОЙ 38 ltOH. а ос ти
зз 14,:,fЩ год
Сnрз.::жп, ДОІ'JІЗДіІР6 ЗЦПИUІШ о
рз зульr:-а т::::х- ттро.с1:;,роr; рr·бо•1•и
райnро1tу1:;ату1) по у11..·р�плс•ш:з со
циал:1а тичас І�ой sa кшшос•rи, борьбе
С престущ-ІОСІf'ЬЮ, СОСТОЯШt!) 11ро ...
курорс1:01·0 и� зора зп дея'l'сль
ностью орг�НС.!.) МИ..-11:ИlJИИ зз
F984 Год

Обзоr,t:1, з�rаюzз� "!} ..:Cio•2.u о:)ГG!і! ов
про1�ур�и:ура оОJІ[іО�и но оо_у�ест1.\11ешш ш.v.:; аора за OOUIO}ДGHПG!,{
!'!ft1tcнoв od охране сощтлис,rичес
кой со,jст }0rіНОСТИ И др. :щ
1Y8l!- ГСЩ

б нн1;:1рп
І4 д0rсабря

ІІ9

52

І��
о ..

19
І •.
--777

778

••

2
Lс'nра:..н:и, д омадн�с зщ1ис!си ,
ин �.ор��аФШ О р1бО'і'С орї:'•',Н.()іJ
npo1eypa·11yp11 по ОСJt'1,ССТ��ІНііЗ
иццзора за исполно1шом за1,онов
в оvласти зо І9ёt: год
Спрз �л(�.,, д Of\ЛaJO-tr�o запис1�r-1

:

�

22!

о

-р'..)Зj.ЛІ>ТаТЗ){ rtpo.u�poк ООСТОПЮ1f!.

прокурt,рс"ого иадзор� за соj�ю
дониз�,1 зsн-:опнссти n r•oppaitiпpotzy
pєirzy!)!)X облас'і'и щ;1 І'Л)L� год
779

Пpoimc"fw в пор�-ді� надзора па
ПрО'k'И�реч�цие З[Н{О!-НШ 8КТ!:! •
предотr.алсш,1� об ycтIJatf0tHiи
НЗ"[:JЕ0Іі11И заr.:оно.с :і НЗ.'L'С?!.ЗЛU
І{; f-! :-It-1

30

І �}8�

Г'О,і.і;

ІЗ2

77

ПJ�д30і1 i1t PAi:;v:IO'f?�ti 'ЕМ
І'РА.��.\lІСКИ/ ,їt.�;д . .З С,дл�
7З:J

78!

732

Оозорн, ана.1шзе соотоя.ниh про1-:у
рорс,�ого �-щдзорц з� рассr.;отрен�:єи
грз?:1даис1.;их дел п судах зf.ї l;}('L;
rе;ц
�н.влизьr сос тощ.шя пpo1tvpopc кого
}щц зоrщ за рассьюrz�рс:н�Юt-! граlt'І'.Дан
о кv� дел в судах sa l'·.fИ l'о,д
(іі�Нкурату-р об-зr�с-1•и)
Спра:сю1, д ою1:-:,днве заnисю1 о
рсзуJ1!,Тата;{ пpor:-epo1t состошнm
Н8ДS()ра за ЗUROlШOC'l'Ьf.1 рзсснот·рr.}Ш-1Я .і) с уд:':іХ l'Pzt�attc :tliX дел

96

16

: 5

- 20 -

І

;

2

в pattnopypnтypax
rrщ

015зrвс�rи

••

s

••

за І984

J.f!i,.J.30P ЗА ?ЛССJОТРGН,.;Б;.1
і Іv.:Ю::!ШХ дЬЛ D СУДАХ
78'3

781!-

785

786

01зорu" зиаіизu" обо:51ден�-1я с ОС'l'Оn
ния пр0Еурорс1�ого нr.msopa 3а
р.ассиотрщаJ:с,,ем уг оло �ш1х дел ю су
дах �а 1934 год
С11рQ.1ЖИ, J�0lt/1::\ДШ..:e ЗЗП¼<JІ:И

ІВ?

О

ре зуJн,татах ттро.БСро1.; сос'.сояпип
Н'ед !3Ора З$ З'8КОИНОС'l'ЬЮ рассиот
Г,еН.7.fі в cyr.a-x уголо1щі.І>: цел п
рзйпро rtypa т;,rрах облас ·1и за І Я3Ь.
rо;ц

Обзорм, аиоJН-!зь:, .обоощею-ш
соотот1нн преступности и СJІед
стnенной rзDоотЬІ .в обласf!•и за 1�31�
r�
Оnрат�и, доюшдние за:rн�ю,z о
резу."Іь�атпх npo�.,cpor, pu.So•r1:1
следст:енного апп:�ра'і'ЄІ орrш!о1:,
п .:01�.,-.rратур� облаоти и улучсrеtіИЯ
r,ро1сурорс:когt• Li�;i,;зop:.1 за след
ст�и.еи 1-1 .цозщ.н-шеrt. з� l9�Jl: rqд

165

21

І ••
-767

••

2
іlредСТQ�С'НИН
шени�� :.30!ШrtO.)
за 1984 год

••

4

об уотранонrш іШру-

11

r.:ц�fориалu

�\

шш

83

tlf¼Д�-30P .3t\ ИGHOA1-li,HTJd 2AKOiiOJ
о frGC{Y11::Pi:! ;q·:oJJ!/f�w�x
t�нD.JШЗ состо:1и:т rтрсступпоети,
uy.zi;vr-roc"1и и бозr--щд зорност� rrссо
•:;ерu;ен1юл0�1-шх D ouщ:tc•rи :за
І S,,�!l! г QЦ

789

26

Обзорu. &нализн� обоб�єипя о

состоhfПШ преступности, бєзнuд
�ор�1о�ти и судиr-�()с,rи r-tєсо��ршен
нолотаиN за І 9?-4 ГQ'Т.t (райr1ро1�у
ратур QUJiF.IC"CИ)

І2З

..

Ст:щ.uю1" д оr�rцюше з�шю1�;1 о
j?G3YJiЬTЗT3X про�е1)ОК C0C'l'Ofi!-fИЯ
i,)�CJOTH по борьбrJ с деrЮ!·:О.:.! С-еs
Т:ІЗ.дЗОрНООТЬf} срс.v;п пєсощрm�нпо
JІЄ''l'Ші.V. з 06.л:..с ти за .,S84 l"' Од

?'91

Спра�ки о р3ЗJЛЬ'l?-�'J:ах про .. -::ро��
соото,.:нш раuо'.!н по проtшrаtщс
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ПРОФСОЮЗІІЬіА KO�WEI'
972 Про"!'ОRо'1 отчетно-вЬІборного про�союз

ного собрания от 21 октября І900

І.6

года и материапьт R нему

973 ПрстоколЬJ общих собраний и заседаний IG октября 87
проІУ:союзноrо r:owiИ'i"eтo. за Г;:18'1/88
ГОДЬІ

ЗІ декабря 88 47

9?4 с�, �та доходов ,� рас'<одсв и f'11Нан
сов�й от�ет об ее исполнении за
І986 год

j

9?) С·.rе.т�ютические отчатh! о работе прот

союзного комитета/ 2�2-н/ за 1968
год

з

і3 даннЬІй !)азд�л оnиси uнесеио 313 /триста тр�,1/ деnє,
с ,,. 5?3 по •i> 973 !) в том числе:
1rитернь..,з номера:
nропущен.,.,-мз нш.:ара:

А!)':А9ИСТ І-ой Rатегории
rосархиза Тернопольсной
области

зо.оt.90

Ствс'і'СТD1;І1нь1й за. архив

госархива

обпасти
/б

Т. 6 ",.J.opO"{KtiH8
Г. �1. Комаринская
ОДСВРЕНО

Протокол 3іі прокура
турЬі облаС'і'и
от ЗІ, t?f. 90 -� •• /. ••
llрздо . атель JI.

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

ПР·ОКУРАТУРА ТЕРНОП�ЛЬСЬКОІ ОБЛАСТІ

:82000, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4

Іа No

=•

-•

№
.

від

ЗАТВЕРДЖУЮ
j'�р:<.ТернопіжьськоЇ

-:- /"

L" ./4им-:!"-!s

µ. _______

----

ФОНД Jf,

----

r

.В.�
7ц
1996
ре

р.

ОП.1С r.з

зберігання
�а І9?б-І98І,І98З-І988,
І989-І994 роки

справ пос�Їйного

1
J·1
' 1'11 f •

t

lндекс ·

п�пrсправиr
І І 2 І

1Rрайні
f ,Jl&'l'И

Заго�овок справи

з

'

'кї.1ьк.
f арк.
! 5

4

'

І 9? б

'

рік

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА

',

\

.

додЕ11ШАЮіЯt& ·\

ЗАКОН1В ПРО НЕПОВНОЛ1ТН1Х
ІІ

976

'\
та узагальнення� ста-

Аналізи
ІІ
Ю,
ну б орать би ЗІ• ЗЛОЧИНН . СТ
І
правопорушеннями та бездоглядністю серед неповноп:і�ніх
за І97б рік /райnрокуратуІр

області/

\

'\

\

\
\.\
І
\
", \
\

\

І74
\І

1П{)и-.
Ім;tтка
І б

-2І

2

'

з
І 9? 7

4

'

рі�

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОД�РдАННЯИ
ЗАКОН!В В ВТ.У
97?

�78

�?9

Довід1ш перзвірок про додер :�ння� :заионів, подання про усу
ненап недоJrі:Р.Їs та матерів.пи
до них в інспекціях виnраnнюr
робіт райnідді11ів внутрішніх
справ за І973-І977 роки

146

Довідки перзвrро� про додер •�,HHF за.�онів, подання про усу
нення недо.:':!Ї�:,ів та матsріа�и
ДО нит: D СПОС'J:ерз:;(Н:;.{JС хомісt
як при обп2сному, місь�ому те
районних: ШfКОНКОМЮ� по здійс
Н0ШіЮ громадсьУ.ого контроню
зе. пера ихованням за.суд1:tеН'Иіt
за І9?6 -І9?7 роки

І2І

.Aaarliз�1 та узагаnьнє.r-шя ста
ну боротьби зі зпачи;нніс�ю,
правопорушенн.ям:1 111а бзздоr11яд
ні стю серзд ІІЗПОВНОі!ЇТНіх: 38
1977 ріи / райпрокуратур об
пасті/

122

5

'

б

-зІ

t

2

з

f

4

r · 5

І 9 7 8 рік
В!ДЦІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРМАННЯМ

ЗАRОН!В В ВТ.У

980

001

Допідrtи пер3вірок про додер -

::{1:шня законів, подання про
усун0нн.я недопі:кіs та. матері
апи до НИ:'{ в інспекціях: �t-шрав
ню: робіт ра�відціJІів внутрішніх
с11ре.в за 1978 рік

ІОЗ

Довідt�и п�рзвіроR про додер -

�кання заионіз, подаш-ш про усу

нення недопікіз е рзй�і.цціже.�
�нутрішніх спра.� иід час вста
но1.шення
на oб:rir,, праце
!Н_!а�туваtшr1 осіб, з�нльнеиих з
місць по:збав.ш.:нmf! вон і• за
1978 рік

43

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДСРЖ.4.ННШJ
ЗАКОН!В IJJ� НEПOBHOJJ1'.fH1X

982

Анапізи та узага.nьн�иня с�ану
боротьби зі зпочииністю, право
порушенмями та бездd,гnл:дніоr.:.1ю
серзд неповнолітн іх за 1978
рік /райпрокуратур обJасті/

І42

'

6

- 4 -

It
І.

2

r

з

f

4

'

:j

І 9 7 9 рік

ВІддІЛ HAГJLW ЗА додн;Р�ШІШВІ

3АКОН1В В ВГУ

9дЗ

Дозіщси перезірок про додер:кан
нп законів, подання про усу -·

нення недоліків 'l'a ма.теріаnи
до них !1 іисп�кціях: виправни,;
робіт рай�іцціпів вн:утрі;.uнх
справ аа І9?9 pt�

984

Аналі .зи 'ra узага.1.іьнення- стану
боро•rсбt-' зі заочиш1іс"l'!>, пра.110порушен :'!ЯМИ те. бездогш1,цністю
серзд неповнохітніх за І9?9
рік /!,JайщJоІ<урв.т�•р об;�асті/
І 9 8 О

60

І2о

рі_!і

DІДЦІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОД!j;РПJ\.НН.Я!J
ЗАКОН!В В ВТ.У
98j

Довідr-и перзвірок про додер -

�{ання �аІ(ОНЇІ3, ПОД8НІІЯ про усу

нення недопікіn та "!атеріа1щ

до иих: в tнсп�кція� �зиnравни,х
робіт райвідділів внутрішніх
справ за І�30 pi1r. Том І /Бе
Р�":.ани-Збор ів/

Іб2

r

б

І

1

I'f

І

986

2

- 5 -

'

r

з

4

,

5

нДовідки перевірок про додержа
нп законів, подання про усу -

нsння иедо�іків та. матеріа,1и
jio НИХ' В інспе1<ціях виправних
робіт райві1щі11,ів вну'І'рішніх
справ за !980 рік. То..1 2, останиій /Крз менець-Чор-r1{ів, м. 'і'ер-

нопіпь/

І 9 8 І

ІІЗ

�rк_

ВІДДІЛ !іАГШЩУ ЗА ДОД,ЕРНАННЯ�
3АКОН1В В іЛУ

98?

988

До�зЇдки nepaвipo:it про додер
жання за�онЇв, подання про усу
неннп недо;�rінів та №і'l�оріа.211и
до ни:х в інспзr<ціях !ШПравню,
робіт райвЇ,цціпів вн,утріmніх
справ за 198! рів:. ТшА І/Верз
:;tани-Крз1.іенець/

95

Довідл:и перзвірок про додер -

жання за.конів, подання про усу

нення недоліків та матеріали
до них: Б інспекціях виправних:
робіт райвідділів внутрішніх:
справ за І98І .рік. 'l'o�.f 2, ос
танній /Ланівці-Чор-1'кЇn,м:. Тер

нопіль/

ІОЗ

'

б

-6-

іі

2

з

·,

І

4

r

5 '

6

І 9 8 З рік
ВІДJЦЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДFРJАННЯf,І

ЗАКUН!В ___В___._§'І_�у______
9а9

Довідки перевірок про дод�р ·тни.я закон!ів, подання про усу

нення недопі�ів та ма.теріали

до них в інспеrсцілх виправr-ш�

робіт райвідділів внутрішніх

справ 9а I9fJЗ pirt * Тшд І/Вsрг
V(8НИ-3борі.в/
990

ДовЇщ�и nзреніршс про додерщ�н
НУ: :за1{онів 9 подання про усунеи•
ня недопіків та. h1ат0ріаш1 до
ни:х: в ЇІ-іспе!'щ:іях: :зилра.вншс
робі•r райвіддЇпі:в !шутріrnніх:
справ за І98.З рік. Том 2, ос
танній/Крз�яенець-Чортк і-а, м. Те_р

иолі л.ь/

79

102

І 9 8 4 piR
•

БЩЦІЛ НАГJЩЦУ' ЗА ДОДЕRdАННЯМ

ЗАКОНІВ В ВТУ
99І

Довід1ш перевірОІt про додер 11\ання зако нІв, подання про усу

нення недо11:іків в інспGкціях

DtШравних робіт райвідціпів
внутрішніх спмв за !984 рік.
То1л І /загапьн�, Береqаюt-Збо
рі0/

ІОО

•

--

- ? -

, .....

І f
992

'

з

2

4

r

5

Довідки пергв,ірок про дод9р жання законів, подання про
усунення недопіпів в інспекціях
виправни� робі� райві.цціиів
внутрі;пні>е справ за 1984 рік.

Tot,.c 2, останній /Кре мзнець-Чорт

нів, м.Тернопідь/
І 9 8 Ь

94

DЇІС

Вl:ДДІЛ НАГЛ.НДУ ЗА ДОДf•:РlН..tіlі!-ІЯ�д

ЗАКОН1В В ВТ.У

993

Дсвідr;:и перевіроІ< про додерж�.н
ю1 заІ<оніа 9 nодаиня: про усунси

ня нздо11ікіn и інспекціях: ви

пра.Dиюс робіт райвідді11tв внут

ріmrіік справ за І985 рік.То:d І
/Вера·1ани-Rрзr.1еиещ�/

994

�9:j

І2І

Дові:дrtи переві:рок прG додержання

законЇD 9 подання про усунення
нодалrкrп D інспекці?.х виправ
них робіт �айвідціnів внутріш
ніх справ sa І985 рік. Том 2,
останній /Ла.нівці-ЧортRів,м.Тор
ноnіль/

117

Статистичні дані про стан зпо
чинаос'l'Ї, слідства і прокурор
ського нагляду за І985 рі1-� /по
об�асті Ї районах/

47

'

6

І: 2

- а·· -

.

з

:

4

..

5

І 9 8 б рік
ВІДДІЛ НАГЛЯДУ З.А ДОДЕРл(АННЯМ

ЗАКОН1В В ВТУ
996

Довідки перавірок про

ДQДер

жьшня законіз, подання про
усунення не,цо;!fкін в інспекці

ях виправних робіт райвідділів
ннутрішніх спраfЗ 3а І9Сб рік.

To:J І /загаzrьні, Берзжани-Rре

�.1енvць/

997

Довіджи по�:,віро{ про додер1,аr,ня за1,:онів, поданн}-1 про
усунення- недолЇкЇа в інспак
ці.ях виправних: робі'!' райвід
діліБ виутрішнtх справ за
I98G рік. Том 2 9 оста,шій

/Ланівці-Чортиів, м.'Герно;;fль/

вrд.цrл
998

999

94

95

СТАТvІСТИК�

АнаЛЇ3 С'Z'8'і'ИСТІ1ЧНИХ даних про

етап злочинності, слідства і
прокурорського нагняду за
І98б pirt

12

Статистич!іі дані про стан зло
чиrшості, слідства і пршtурор
ського нагляду за І9аб рі1:
/по об�астf і .районах/

54

••

- 9 -

І: 2

.

•

з

: 4

••

5

.•

б

QЦЩІЛ І<Адt!В

ІООО

Доповіді, ана�із, інформаціи
про стан роботи з rt:адрами n
органах прокуратури області
за І98б ріи·

Іб

І 9 8 '7 рік
ВІДДІJІ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕООННfТh1
3.АКОНlВ В Б'ГУ

ІООІ

Довідки перевірок про дод8р ·;сання r.1аконів, юоданНF. про усу
иения недоліків та мате:зіали
до иих в інспекціях в..rпрв..вних
робіт ра.йві,цціліз внутрі1!ші�
справ за 1987 рік. Том І/ за 
гальні 11 &ра:-кани-lіозоsа/

1002

ІОО3

Довід�и перс�вірок про додер
жання законіD 11 подання про
усунення недоліків та матаріаІ"Іи
до них в іиспенціях: вплравиих
робі'l' ра.йвідціліD :виутрішніх:
справ за 198'7 рік. 'l'ом 2, ос
таиній/Крзменець-Чортків,м.Тер
нопіnь/
Огляд статиотичних даних про
СТlШ ЗПОЧИННОСТЇ' сжідства

nро�урорського нагляду за
І987 рік

ІІ4

/

ІІ7

і

ІО

,r,-_,

І

ІОО4

2

.

- ІО -

з

..

4

.•

••

Статистичні дані про стан
злочинності, с�ідства і про
Ііурорсьtсого нагхяду за
І987 рік /по обметі Ї ра
йонах:/

55

ВІДДІЛ КАдР!В

IOO-S

Доповідь. огnяд. вна.1tізи
стану роботи по підuищеиню
профасійного і tдейно-пслі
тичаого рівня r-tадрів. nрак
тиюr застосvвання: заходів

sаохочен,m та покарання u

органах прокуратурvт області
за І9';6-І98? роки

І 9 8 8

21

РІК

НАГЛЯД ЗА ДОД�Рііl4НИШJ ЗАЕОІІ1В

в p,ry_· ___________
ІООб

Доні.цю� перsвірок про додер

жання законі:в, подання про

усунення аедоліків та :·m'І'ері

али, до ни� в інспекціях виправ
них: робіт райвідді1rі:s nну'l'ріш
ніх cпtmD
за 198d '
nік. 'Го� І
'

/загапьні 1 В�рзпsн!і-Козова/

ІОб

6

- ІІ -

,.....І _____u_ ____�з_______J!�.,::4�_.:..-_;;.,ti __t_б.._
100?

Довідки перевірок про додержан
ня законі.в, подання про

усу

нення недоліків та матеріаии до
них в іиспенціях виправних ро
біт райвідцілів внутрішніх справ
за 1988 рік. Том 2,останні йпіль/
но
р ен ь-Чортків, м.Тер
ц
/К ем е
1008

95

Статистичні дані про стан зло
чинності, слtдс·rва і 11рок;1рор сьт,ого нагляцу �а І900 рік / по
області і районах/

69

КЕР1ВН�ТВl, І КОН'l'РОЛЬ

!009

Накази про1�урора облас•t.і по ос-

новній діяльності за 1989 рік

І грудня

ІОІО

Розпорпдження·і .вказі-аr:и про-

29 травня

ІОІІ

Протоколи засідань колегrт прокурату:ри об11ас':'r за !989 рік
і ма'l'еріали до них. 'l'ом І
24 лютого
І r�2 t з/
29 березня

курора області :3а 198� рrк

І лютого

25 грудня

42
7

108

- 12 -

І І

ІОІ2

2

r

з

І

прокуратури областЇ за 1989

І

1:

4,а/

Протско пи ,.засідань :ко.1егіЇ
прокуратури об.їІас'rі за 1989

рік і матеріали до них.Том З
/ Jf) б,7,/:,/

ІОІ4

Протnиопи зесі1�нь колегі!
прокуратури області за 1989
рік і маторіапи до них.'rом 4,
останній /№l0.II,12/

ІОІ..>

Протоколи nоорди.rшційннх

11є.

рад за І9о� рік і матеріали

до них:. 'Гом І/ 1� 2,3,4/

ІОІб

ІОІ'ї

1018

б

Нротоколи за.сідань коп:егіЇ

рік Ї �4аторfзп:и до них. Том 2

ІОІЗ

f

4

Протоко.'Іи коорци:иаційиих нарад

27 кві'І'ИЯ
ЗІ травня

22 червня

29 серпня

27

'RОВТНЯ

2� грудня

154

140

rь

лютого
І,.) квітня І42

за ї989 pir< і матеріш1и до ню;:. 8 вsресня
То м 2,останн±й / !:' 3,7,8,9/
грудня
llдаш.1 робот�1 прокурат�;ри об
пасті на 1989 рі1, /пі:врічні/

124

·rs

ІІ8

Іб

Програма та :зах:оди по зміци'3юm

правопорядиу та .!1осиленню бо
ротьби зі злочинністю на
І989-І990 роки

ІЗ

ДСК

- ІЗ -

І !
ІОІ9

2

r

з

'

5

Інфорr.1аціЇ проііурора об11асті в
Прокуратуру УРСР і Тернопільський

обком ІШУ про с·rан прокурорсько
слідчо Ї робот�, боротьбу зі зло

чинністю, Зfііцнения соціалістич
ноr законності за І989 рін

1020

4

7 пипня
І? �r.о:втня

22

Доnідr-са 9 доrювіцні записки про
наслід�и п0ргвірки роботи прону
ра,;.•ур міста Териопоl!я і району

по боротьбі з пияцтвом і нарко
манією та. Гусятv.нського ра.йон,у

по розгляду пропозицій і сюірГ
гртладюі за І989 рік.

ІЗ січня

26 червня

39

�І)Шр1 �АГЛ.іlЬНОГО НАГJЩДУ

ІО2І

Огляди роботи органіu прокура
тури області по здійсненню за

гального нагштду за додержанням
::.�амоиів з,, 1989 ріrє

ІО22

Дові,1,rtи, інформаці Ї про роботу

органів прокуратури по здійс

нзнню загального нагляду =3& в�1,{онанн!-1м законів в області за
І989 рік

ІО23

40

Доповіді• доповідні зrшис1·и про
нє.слідки перзвіроІ, стану зага.иь
rюго нагляду за дотриманням за
конності в райпро1tуратурах: об
пасті за І989 рік

б JПОТОГО
27 :;ю:втня

?о

ІЗО

!

б

- І4 -

І !

І024

2

f

з

4

'

Протести n пор�дку не.гnяду на
акти, що с_упе,рзчать законам,
подання про усун:е:ння порушень
закону Ї матеріали до них: за
І989 рік

І� січня
І9 липня

'

'

ІІ4

НАГJЩД ЗА РОЗГЛfіtДОМ ЦІ1В!JІЬНЮС
СПРАВ В СУJМ:Х
I02J

ХО26

І02'7

Аналізи O огтщи 9 узагпльнrзння
е'l'а.ну прокурорського нагляду
�:Іа розгляцом цv.:еfльаих справ
в суда.х за І989 pirc

8І

Довідки, доповЇдні записю'і про

наслідки ттзр0ві:ро1t стану нагля
д.;у за.. виконанням законі:п в цн
ві11ьнш.1у судочинстві n райпро
н:уратурз.х об�rа�зті за І989 ріт<

По,цаннff про усунення поруJ.Іень
за:конів 'Га ·я&теріе.Jш до них
33 !989 pftf

20 СІЧНЯ
27 :rютого

7І

8

l-Ll\ГJLqд ЗА РСЗГЛЯДОі.1 KRf:r1lli:A IЬHЛX
QПРАВ В GУДАХ

1028

Ана.пізи С'l'ану проr-:урорсьRого
:наглЯ'дУ за розглядом кри:.1і нальних: справ Б судах: за
І989 рік

72

6

- І5 -

п
!029

2

з

J

'

:J

стану нагляду за д од(}р:r.а.нням
.законвості nри ро:згл$-1дах: в
судах. крю,rіна.льни:,с справ в
І989 рін

СЛ:і:JJ,ЧИй

Іб

ВІДІДЛ

АналЇаи, огляди стану :злочин -

ності та nрnкурорськоrо нагпп

АУ за .цотри'\ШШІ.Р.М sаконаості
під час розелі: �,1щ1ння злсчинів

в області за І�89 рік

ІОЗІ

'

Довідки про наслідки перевірок
райпрокуратуrах області за

ІОЗО

4

ІІ9

Аналіз!!. стг.ну ДQТриманнч :с�F1кон
ності в р оботr правоохорон:-rих

органів ре.йоніn по забезпечен
ню принципу невідворотності

покарання при щшмtпенні крv.мі
нальноrо за. конодаІ\стве. за
І989рік / ра tJп:рокуратуµ облас

ті/

ХО32

Аналізи стану боротьби rї �;рt;.
ді·:шаz�и особистого rлайна гро
мадян з&. 1989 pirc /райnрокура

тур області/

ІОЗЗ

Довідки, доповідні зе.пис1с1 про
наст1ідки перевірок роботи спід
чого апара'rу органів проr(урату

ри області та прокурорського

нагпяду за слідатвоt.! і дізнан

ням за 1989 рік

92

І

б

І: 2
1034

- Іб -

..

з
Інфоршз.ційні писти про обмін
позитивним досвідом роботи
слідчих райпрокуратур області
за І989 рік

r

r

5

Z"/ 1ІЮ'І'ОГО

ЗО иистопца І4

1035

Подання та постанови про усунення порушень законів та ма- G квітня
теріали до ни� �а І989 рік
22 дистопад,1 18

1036

Наглядове лров�цження по
кримінs.льніИ сп.ра.ві Ембрика Д.� .•
засуд;кеного за ст.ст.9Зп."е н
RК YFCP дфинят«оеоЇ·міри пска- 20 червня
раНН$! зв. І989 рік

2 І'tОІІТНЯ

б?

НАГЛЯД ЗА ДOДJJ:PJКAHНffi.1 3.AROt11B

В ВТУ
!03?

Довіnки п�р3Dірок про Р,адер�ан
ня законіD 9 nоцаннR про усунення
недо."ІЇі{ЇВ та •-Аs.теріа.1rи до них
в інсшжцію( 13ш1ра.вних робіт
райвідділів rш:утрішніх сnрав за
І989 рік. Том І/загальні 9 Вsре

жани-Збсріn/
!038

90

До�зідки перевірок про доде,р�:�ааня

заионіс, подання про усунення

недолі:кіr,; та матзріа:rrи до них
в інспекцію: випра.вни,с робіт

раі1пі:ддіп:ів внутрішніх: справ
за І989 рік. То\1 2,останній

/Н:озова-Чортків.м.'І'ернол іль/

90

І

6

- і? -

'

з

4

'

5

НАГЛЯД ЗА ДОДЕР,�(АlllіЯМ ЗАКОН1В
ПРО НEilOBHU.;':lT,-flX
ІОЗ9

Аналі::н� стану ::нrочиш-:ості • су
димос·rі і бе�зцог.ляд.ності не -

повнолітніх з області
1989 рх:к

1040

за

2В

J\.напі::зи та узагальнення стану

боротьби зr злочи.ннrс•гю, прnво
порушеннш,fи та бе:здоглядністю
серзд t:еnошюлітt:rх за I9S9

piR /райпрокуратур об�асті/

ІО4І

І042

Інформаціr � дGпозід:-:і запис:ю1
�з Пpor<ype.'l'YPY УРСР та Терно
пі т,ський обком r.11Y про стан
nроr(урорського нагл�ду з�.
додержанют ::за•{онів про непо:енодітніх за 1989 рrк

43

З сІчня
ЗО sшстопада І?

Довіщш, доповtц.чЇ записки
про наслідr<!ІІ пеtювірок -вико
пмня зз.1ИfЮДавс1.rва по попе
рец:іенню ттрхвопорушень серед
непош-ю11і:тніх в рай:про;;уі:)атура�

обл�сті за !989 рrк

ІО43

Подання про усунення порушень

зен:онів та матерЇали до н11х
за І900 рік

54

ІЗ

ЛЮТОГО

20 nистоrюда 40

f б

- 18
І t

2

-

'

з

!

4

r

.)

НАГЛЯД ЗЛ С 1СТЕ:.1Р.Т .1ЗАЦ1СЮ

'.rA ПРОГL�А.Н.ЦОЮ РNJ1ННСЬКОГО
ЗАКОНОДАВС"ГВА
1044

Ін."рор"-!аційні лист;,і про обі.дін
позити�знv..м досвідом роботи прокурорів області за І989 рік

І?

ВІДД! 1 С'Г1і.ТАС'ПШИ
Ан�хі� статист�чних даних про
стан �починності, слідства
Ї прок.уро;1сь;tvГ'J нагл.ffцу

І985-І989
!046

1047
1048

I0t.::9

за.

2І

�)ОКИ

Стз.'rИС':'ИЧНЇ дані про QTSH зло
чинності, слідст�� і �рокурор
ського наг.Тіr-щу за 1989 pir:
/по об4е.с7і і районах/

2віт про роботу з кадраr.м за
!989 рі:І,
ДоПQВЇДНІ). Зr3.Ш1СТ{а

про роботу

ю1дрш.r�л з про:>іуратурЇ області
від І сзрпнq 1989 року

52

43
З

Зве.п,ені ст�тистичні звіти про чи
се:1ьність і ск11а.ц сnеціа.nіотів
з вищою та сеР9двьою спеціаль
ною освітою станом на І5 ;,шсто
пада 1989 року /ф.9,9-ер/

І2

.r

б

- І9 .<І

п

з

2

'

4

'

5

БУХГAJIT ЕР!Я
ІО.50

Штатні розклад\Іt а.дміністративно-управлінського ттерсоналу.
кошториси вида.ткпз І плани по
праці на І989 рік

ЗІ

ПРО.JС111ШЮВМЙ КUМ!ТІ!.'Г

ІО5І

ЗБЇтно-виборних: проФспілкових зборів БІД 9 >іtОВТНЯ
І989 ро1<у І иатерів.л� де нього

Протокол

ІО52

Протоколи засЇ;lе,нь профспілкова- З січня
го коv.ітет,v �а !989 рік
28 · грудня

I0j3

Кошторис прибуткі в і видаткій
та фіка}rсовий звіт пrо його
пиконвннР, статис�ичнt аnіти
про роботу про�ко�у /ф.2,4/
.за 1989 рі:<
І 9 9 ()

�

І?

4?

8

DЇК

І{ЕР!ВНИЦ'ГВО 1 КОНТРОЛЬ_

ІОб4

Накази пrокурора обпасті по
основні� ц:ія:і'!ьності за І990
ІІ січи.я
28 грудня
рін:

1055

Розпоряд�r:ення і вкв.з івю:
проr(урора. об.ля.сті за 1990

рік

20 лютого
24 грудня

ІІ

'

б

- 20 .4

І t 2
ІО-36

з

'

4

r

Протокояи засідань кожегЇЇ прокуратури обиасті за !990 рік
20 січня
і ма.теріали до них. Том I/JH ,2/ 26 січня

5

80

1057

Протокоnи засідань колегії прокуратури об4асті за 1990 рік
28 лютого
і матеріали до них. Том 2/Ю,4/ ЗО березня ІОО

1058

Протоколи засідань колегії
прокуратури області за 1990
рік і матеріали до них. Том З
/ f.з 5,б,?/

28 нвітня
26 травня

124

Нрото1оли засідань копег1т
�рокуратури області за 1990
рік і матеріали до них.Том 4
. ·' !) 8,9,ІО /

І3
І4

138

Протоколи засідань колегzт
пронуратури області за 1990
рік і матеріали до ню�. Том .S
/l� ІІ, 12, ІЗ,14/

8 серпня
26 r,овтня

Протоколи засідань колеГІІ
прокуратури області за 1990
рік і матеріали до них.Тоr& б,
останній/№І5,Іб,І?/

ІІ листопада
28 грудн.я ІІ5

1059

ІО.30

ІОбІ

червня
ІШПНЯ

ІЗЗ

f

б

І t
1062

2

'

- 21 -

з

'

4

'

Протоколи коор,цинаціStних нарад
за 1990 рік і wатеріааи до них.ЗІ січня

Том І / ffз І,2,З/

23 'І'ра•н11

5

88

ІОбЗ

Протоколи координаційних нарад
an 1990 рі� і матеріали до
І2 липня
23 жистопада 80
них.Том 2,останній /JН,5/

!064

Ппаии роботи прокуратури об пас?і на 1990 рік /піврічні/

IOGt>

ІнформаціЇ прокурора обnасті
в Проr.уратуру УРСР Ї Терно -

І?

пільсьюr.й об!сом КПУ про стан
прокурорсЬ1-�о-с;1ідчоЇ роботи,

боротьбу зі злочинністю,зміц
нення соціалістичної заr�онпос І8 січня
т і за !990 рі1с
З грудня

Iti

ВІДЦІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГJІЯдУ
ІОGб

Ог)!ЯДИ ,аналізи робо'і'и орга

нів npotzypaтypи об.пасті по
здійснеm-m зе.rапьного нsгля

ду за додерr'{ЗННЯМ 33КОНЇD оа
1990 рі:к
ХО6?

Доnідни, інформаці Ї про роботу

органів прокуратури по здійс
иенню загального нагляду за
виконанн"м законів о об.nасті Іб СІЧНЯ
за 1990 pit<
ЗО грудня

50

1

б

- 22 ,І/·

з

'

4

f 5

І

І: 2

f

!068

Довідка про нзспі,цки перевірки
Прокура�урою УРСР роботи проку
ратури області по Н&Г�яду за
дотриманням законності в сус
пільно-політичній обстановці
від 10 і-'ЮВТНЯ 1990 року

ІЗ

Довідки, доповідні заnисют про
наслrд.ки пар;Jвір01. стану заге.льного нагляду за дотриманням закш-mос'І'Ї n райпро1<урату
рах області за І990 рік

З?

1069

!070

ІО?І

Протести в лоряДRу нагляду на
акти, що супзрзчать заионsм, ь
п нн ро
у н я порущен
н
за.ноану і матеруісалнеи до ник за
І990 pirt.
я п Том І
од
Протести D поряд.rtу на.г.пяду на
акти, що суперзч 'І'ь законам,
подання про усунення
порушзнь
а
закону і: •.ш.теріаnи до них за
І990 рік. З:'ом 2/останній/

ІІ m�того
28 серnия

80

І r.{0ВТН.Я
27 грудня

9J

ІІАГЛЯД ЗА rозглядом ЦЛБІЛЬНИХ
СПРАВ В СУдАХ
ІО?2

Аналізи, огляди, узагальнення
стан у прокурорсь1сого нагп:яду
за розгпядом �вільних справ
D судак за 1990 рін

ІОВ

6

І!
ІО?З

2

- 2З -

'

з

'

5

4

Довідхtа про результати пере юірки роботи nр0нуратури в об

ласті в частині застосуваиня
цивільно-правових засобів в·

ціяrs:ьиості кооперативів, про

веденоЇ llрокуратурото .УРСР
від 26 січня 1990 ро1<у

1074

!0?5

4

Довіции, допоuідні записки
про наслідки: перзвірок С'і'ану
не,гдяду за виrсонаниям законів
в в цивіпьному судочинстві
райпрокуратура� області за
1990 рЇІt
Подання про усунення порушень
заr:оніn та мат0ріали до них

за 1990 рік

7І
21 лютого

30 листопада 20

НАГ.ЛЯД ЗА РО3ГЛ.ЯД0'1 КРЛН1НдЛЬffАХ
QПРАВ В СУДАХ
10?6

Іu7'І

Аналізи стану nрокурорсьхого
нагпяду за розглядом крv.мі...
напьник справ в судак за
1990 рі11:

51

Довідки, допоnіщіі записки про

насr.�ідии перзвrрок стану нагля

ду

за доде р;rшпнmл законності

судах RРИМЇНS.ИЬШІ�
справ в райпрокуратурsх області
за І990 рік
при рОЗГППДЗl{ lJ

ІО4

'

б

- 24 -

з

2 І

ІО?В

r

4

ІІодання про усунення порушень
24 квітни
законів та ма.'r·ер1а.пи до них
за !990 рік
Іб серпня

r

r

5

І8

СЛ!ДЧvІЙ ВІДlJ,ІЛ
10?9

1080

ІО8І

Аналізи, огляци, узагальнення
стану злочинності та прокурор
сьн:ого нагляду за дотриманням
законності під час розсліду вання злочинів в області за
1990 pir�

?2

Узагальнення стану бо:ротьби
із спекуляцією, порушенюпrn
правил торгівлі за 1989 рі�
і 5 місяців 1990 року /рай
прокуратур області/

60

Довідки, доповідні записки про
наслідки перевірок робот�-1

спідчого апарату органів про
куратури області та прокурор
ського нагляду за слідством
і дізнанням за 1990 рік
1082

Інформаці йний лист про пози
тивний досвід роботи по роз
криттю І розслідуван ню навмис
ного вбивства прокуратурою
міста Тернопопя від 26 травня
1990 року

ІІО

6

- 2J If
1083

2

з

І

4

r

робо'!'у щ1ідчого
відціху прокуратури обжасті

Бюлзтень про

ІО

за І990 ріІі
IOВtl

ІО85

б !

Подання та постанови про усу
нення порушень за1юнів та.
І4 ЛЮ'l'ОГО
матеріали до ни� за І990 рік 26 грудня

78

Нзr·r.ндове провад�:оння по к ри

мінє.пьнЇй спраоі Леонова О.С.,

засуд>.{еного за c•r.C'I.1 .93 п."з",

І22 ч.2,І23 ч.І КК JPCP до·
ВИНЯТКОВОЇ rліри покарsю-m
за 1990 рік. ?oj І
ІО86

24

КDЇ'І'НЯ

20 листопада

ІЗб

засуд�tеного за ст.ст.93 п."с",
!22 ll.2, 123 ч.І ІШ .УРСР до
nш1ят1(овоЇ t1ірп покарання за 24 юзітня
1990 piR. Том 2,останній
20 пистопада

144

Наглядове пr,юваді:сення по кри

мінальній спразі Леоноnа О.С.,

НАГJІЯД ЗА J!ОДЕРдАНННИ 3ЛКОН!В
ІО8'7

Довідки пєрзвtрок про додер

жання законів 9 подаиия про

усу:1ення недолі1(іD n інспеrt
ціях ВИПр&.DНІ1Х робіт райвідді
лів в�утрішніх спраЕ за І990
рік. 'Гом І/загальні ,Еорщів
Збоt,�ів/

87

б

- 26 І:
1088

2

з

'

Довідки перзвірок про додер
жання за.конів, подання про
усунення недопіків в інспекці
ях виправних робіт райвідцілів
внутріmніх справ за І990 рі?..
Том 2<'останнійі Козовв.-Чортків.
м.Териопіль/

4

r

І

5

?2

НАГдНД ЗА ДОДі�РlКАННЯМ ЗАКОН!В

ПРО НЕ1ІОВНОЛ!ТН1Х
1089

1090

Аналізи, огпяди стану злочин
ностt 9 судимості І бездогдяд ності неповиодітніх в обпа.сті
за. І990 рік

9І

Ана.лізи та узагальне,шя стану
боротьби зі злочинніс'l•ю, nра

вопорушеин.я::Jи та бездогіІяд -

ністю серзд r1еповнопітr1Їх:
за І990 рік /райnрокуратур
обпе.сті/
ІО9І

ІнформаціЇ D Прокуратуру УРСР
про стан прокуvорського на
гляду за додер·:�:анням за.конів

про не.rюDнопітаіх від 12 бе- рззия І990 року
J:092

37

14

1-ю.слідrщ
перевірки,проведеноЇ Пронурз
турою УРС:;'виконання законодаn
ства по поперздRенню право порушень серед неповнолітніх

Допоеідна ;записка про

в області ві.в 8 сер11ня І990
pOity

з�

'

6

If
1093

1094

2

4

Довідки, доповідні записикки
лідки переві рок в о
ас
н
пнарноня законоа
д вства по поп
е н
рад�е ню правопорушень серед
неповнолітніх е райпрокурату
рах області за 1990 piR
Подання про усунення порушень

СІі'атистичні дані про стан зло

'

r

84

І5 moтoro
26 Іі\ОВ'l'НЯ

за1,онів та матеріали до них:
$а 1990 piit

ВІДЦІЛ СГАТАQГИКА
ІО95

r

з

І

64



чюшості • слідства і 11року -

рорсь�ого нагляд,у за 1990 рік
/по області і районах/

4?

ВІДДІЛ КАдР1В
ІО9б

3Dіт про роботу з кадрами за

!097

Доповіді і аналіз стану роботи
по підбору, розстановці, вихоnанню кадрів в органах про-

І990 рів:

куратури об,1асті зв. 1989 -

І990 роки

!098

Довідка про нас;11ід1<и перевірки
ста.ну роботи з кадрами в про1tу
я
ратурі міста Тернолол
від
22 травня І990 року

4?

21

4

б

- 28 -

І J

2

з

'

4

!

f

БУХГАЛТЕР!Я

J!татні розклади адміністрат11в
но-управпінського персоиажу,
кошториси вицатків і плани
ло праці на 1990 рік

5?

ІІОО

Бапанс виконання ко�торису
цатків за І990 рі1с

34

ІІОІ

Зnедені статистичні звіти про
чисепьність і розnодіп р1.,
бітниrсів за посадами /ф.8д/
і за місцз:,,. роботи та nрожи
щ"ння /:'Ь. І-м/ за. І990 рін

І099

JJ'И

✓,,

І'7

ІІFОдСl11Л1ЮВАИ KO".f 1ТЕГ
ІІО2

Протокол звітно-виборних
11рофспіmсових зборnі nіц 27 ве
р�сня 1990 року і матеріали до
нього

ІІОЗ

llpo•roкom-1 з �.,, І по :;i 24 за
с і цань профспіnкового �о�.,і

тету за I�9U рік

ІІО4

1-і:ошторио прибу1·ків і вида'l·ків
та фінансовий звіт про його

виконання, статистичний звіт
про роботу профкому/ф.2/ за
1990 рік

Іб

24 січня
2j грудня 2J

б

- 29 ....
І Іf

2

з

f

І 9 9 І

4

3

пік

Кf�1ВНИЦТВО 1 КОНТРОЛЬ
ІІО6

Накази прокурора області по
основній ді�льності за І99І
РІІ<

23 січня

27 листопада 62

ІІОб

Ро:зnорядження і .аказівки про 4 квітня

ІІ07

Протоколи засідань кол�згіЇ
прокуратури області за І99І
рік і матеріали до них. Том І 18 січня
/ J..fiI ,2/
27 лютого

ІІО8

ІІО9

ІІІО

:tсурора області за І99І рік

Протоколи засідань колегії
прон:урат,ури області за І99І
рік і матеріали до них .
Том 2/r�З, 4/

І5 і."tОВТНЯ

2? березня
26 квітн.я

Протоколи засідань колегхт
проку,ра.тури області за І99І
рік і ма.теріали до них. 'Гом З 29 травня
І 1rз о,б/
І9 червня

П)

ІЗІ

146

ІО?

Протоколи засідань конегr:r

проr<уратури області за І99І
рік і матеріали до них.Том 4

/Wl,8,9/

І9 1ІИПНЯ
б вересЮ't

ІІ6

у б

- зо І !

2

з

'

4

І

б

Протокол� засідань колегЇт
прокуратури об�асті за І99І
рік і маторіапи до них. Том 3•
останuій /№ІU,ІІ,І2,ІЗ/

Іб 1!tOB'l'НJII
25 грудня І42

ІІІ2

Протоffоnи координаційних на
рад за І99І рік і мв.терЇs11и
до них/� І,2,3/

30 СІЧНЯ
І? травня 148

ІІІЗ

Ппани роботи пр01суратури об
:ІRСТЇ на І99І рін: /піврічні/

ІІІ4

Інформаuія

ІІІІ

ЩJOt(ypopa області
в Прокура.туру УРСР про стан
nрокурорсько-слідчn·Ї роботи 9

боротьбу зі злочинністю,зміц
неннп за�оиності від 22 пипня
І99І року
ІІ15

Довідна про наслідки пераnірки
в прокуратурі Зборівського
району діяпьнос'rЇ слідчого
апарату, робот� з кадрами. систе
r.1атизаці Ї зе.коtіода-вства від
Ів грудня І99І року
ВІДДІЛ ПО НАГЛЯДУ ЗА ,ЦОТРИМАННЯ:А.
31\lIO.tidOCT 1 В ГОСПОДАРСЬ..�1й
Д1тиlьНОСТ!,СuЦ1.LUІЬН1й ТА ЕИОНОМ!ЧН!й
С:12ЕРАХ

ІІІб

Іб

Аналізи,у.:загадьиення роботи ор-

б

ІЗ

І б

ДСК

- ЗІIf

2

з

t

'

4

r

5

ганів прокуратури обпасті по
здійсненню загального нагжя

ду за додар'ftаl-'•.ням :законів за

57

І99І рік

ІІІ?

ІІІ8

ІІІ9

Довідки, інmормаціЇ про робо

ту органів прокуратури по
:здіfіісненню загr:н1ь1юго нагля
2! :потого
ду за виконанням законіL� в
обпасті за 1991 рік
ЗО грудня

Довідки про наш1ід1си пера nірки Прокуратурою УРСР ста
ну роботи прокуратури oб
lH:tC,J.'Ї в сФ9рі :-ліжнаці9наль
них відносин від 25 квітня
І99І роиу
ки l1роr1:урс.тураю УРСР роботи
прокуратури обл�сті по нагп�•
ду за 3ИЇшюиням еа�оииос•rі
в соціаю,но-гн:ономічніп сфг

Довідки, доповідні записки
п:ро нас.тrідюІ пераnірок с•.rану за.гального нагш=rду за до
триманн.rщ за.,сонності в райпро

кур�турак області за І9УІ рік

ІІ2І

б

Дозід�а npo наслrдни перевір

рі від 2 лиnнп І99І року

ІІ20

94

б

66

Протести е порядку нагляду

на ак'J.'И 9 що суперзчать зако�і м,
подання про усунення пору.пень

закону і матеріали до них
за І99І рік

24 СЇЧНР:
25 пистопа,ца І49

І

б

- 32 -

з

І: 2

:

4

•.

.•

5

HfJ"JffiД ЗА РО:,ГЛf.ІДОМ �!ЛЬ!МХ
СПРАВ В СУдАХ
ІІ22

ІІ2З

Аналізи, огляди, узагальнен
ня стану прокурорського на
г1шду зs. розглпдом цивільних:
справ в суда� за 1991 рік

125

Довідка про р9:зудьтати перз:вір
ю1 стану проr<_урорського н.s.
гляду по цивільних спраnах
про висеuеrшр· та вир1u;еш-т:
литань пре адміністративне
uисєп:е11Ііи в області, проведе

ної Прокуратурою УкраЇни від
З nerncaя І99І року
ІІ24

4

Доuід1<:и, доповідні зе.rшсю-;: про
наслr.цжи перзвіроr< ст ану Н'і
гляду :за виконанням заr<:онів в
ципі:rь но�г.у судочинстві в

рай

nрокуратурзх області за І99І
pi:ff

ІІ25

Подання
з�шонів

про ,усуизння nоруш�нь
та матеріали до них 23 се рпн.,q
за І99І piR
..> грудня

8

НАГШТ...ц ЗА РОЗГJІЯДО. .КРЛ1,і1НАЛЬНИХ
РПРЛВ в СУДАХ
ІІ2б

Аналізи стану щюr<:урорсь:кого

аа.гплду аа розглядом крнмі нат,них СЩJ8.Б :в судах за І99І
рік

40

б

J.

І

t

ІІ2?

2

'

- 33 -

r

з

4

r

5

Довідка про рззу1ьтати перавіРю1 організаці Ї роботи крv.мі-

нально-судового від.ціпу npo�y-

ратури обпасті, проведено Ї llpo1tуратурою YrrpaЇшt від ЗО с;ічня
І9і)І рону
!І28

Довідки про наслі;цr�и nepgвipo1t

стану нагляц,у за додоржання.и
законності при розглядах в

cy,iva;: кримінальних справ
асті
райпрокуратуре.х обл
І99І рЇІt

ІІ29

ІІЗО

!ІЗІ

7

в

за

!5

Ана піои, oгnr-;.,u,t! стану зпоч�ш
ності та 11.rюRуро1юь1tого иага:я
ду за. дотрш.�анням зtшоиності
під чпс розспідув�u-шя зпочиніu
в області за І99І :рі1�
Аналізи стану боротьби: з к�
ді1ttнами особистого ·��йна
r'�юмадян за 1991 ріїt /рзйnро
І\уратур області/

70

Довідки, допоnідпі зеппс1ш про
наслідR:и лерзвірок роботи

спідчого апарату органіu про

куратури общ:1.сті та про1�урор
сьного нагляду за спідстrюм
і дізнаннлu аа 1991 рік

!50

!

6

- 34 І:

2

1132

ІІЗЗ

.•

з

.

4

••

5

Подання Та ПОС'1'8НОВИ про усу
ІІ ЖІО'l'ОГО
нення порушень за1<онів '1'8.
матеріали до ник за І99І рік І9 грудня

••

б

9б

Наглядове провадтення по кри
мінапьиій справі Большакова

rл.с.,

за.судженого по ст.ст.93 п."а 11 ,

"ж", "з", І42 ч.3 К!-t УКР до ви
нят1юво У :.й ри паrtар!!ния, за
І99І рік

84

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЛ{АlіlіЯМ ЗАКОН1В
В Bl'J'
ІІЗ4

Довідки пеt>авірок про додер
жаш-u-1 законів, 11одru1ня про
усунення недопіків D і:пспекці

ях nипраnиих vобіт райвідді
:!ЇВ внутріmні:к справ.з.s І99І
рі1< /е за.гєпьн:r/

І::іІ

1-LІ\ГЛЯД ЗА ДОД1!,'Р1W!ЮГ:1 3ЛІ<ОН1В

ПРО НЕЛОВНОЛУrніх
І

ІІЗ6

Ана.пізи ст!lну :.нюmшності, су
циr.юст і і бездргл.ядності ие
повнопітніх �·ьбпасті за
І99І рік

\
І

, І
І

ЗІ

- з� І:
ІІЗб

ІІЗ?

ІІ38

з

2

.

4

.

Аналізи стану боротьби зі зло
чинністю, правопорушеннями
та бездоглядністю серед неповно
літніх за 199! рік /райпроку ре.тур обі1асті/
Доповідні записки D Прокурату
ру УРСР �ро с тан виконаи�.я
з�,�tонодавства, направленого
на боротьбу з пияцтвом і нар 
команією неповноnітніх в об
JІасті від ІІ 1світня І99І року

8

І:5

ДоrзіДІш, доповідні записки npo

наслід1ш перевірок виконання
зrшої-юдавства по поп0рзд:1'енню праDопорушень серsд неnовно11ітніх в райпрокуратурах об-

1Іасті за 1991 рін
ІІ39

.

5

Подання п.ро усунення порушень
2t> січня
закон1в та .матеріаnи до них:
4 грудня
за І99І рік

83

40

НАГЛДД ЗА СИСТЕ'ААТИЗАЦ:і:ЄЮ rrA
ПРОПАГАНДОЮ �AJW}iCЬr�OГO
ЗАКОНОдАВСТВ�
ІІ40

Інформаційнt �исти про обrлін
позитивним nосвідом роботи
прокурорів області за І99І
рік

12

б

- Зб -

І!

з

2

4

r

5

ВЦІдІЛ СТАТИСГИКА
ІІ4І

Статистичні да."Ні про злочин ність, спідсrво, прокурорський
нагляд а області ·за І987-І99І
роки

ІІ42

9

Статистичні дані про стан зло
чинності, слідства і прокурор
ського нагляду за І99І рік
/по обпасті і районах/
ВІДДІЛ �1В

ІІ43

Звіт про роботу з кадрами за
І99І рік

ІІ44

Довідка про наслідки перевірки
Прокуратурою УttраЇии стану ро
боти по підвищенню кваліфікації
прокурорсько-слідчих кадрів
прокуратури області від 2 ве
ресня І99І року

7

Довідка про наслідки перавір
ки стан,у роботи з t�aдparJи в
прокуратурі Н ре менецького
району nід ЗО листопада І99І
року

з

ІІ43

37

б

- 37І f

з

2

4

5

f

БУХГАЛ'І'ЕР!Я

ІІ46

&татні розкпади адміністра
тивно-управпінського персо
налу, кошториси видатків Ї
плани по праці .на 19�І. рік

1147

Балюю виконання кошторису

ІІ4.8

Статистичні звіти про ро по з
діл чисельності робітників
за розмірами заробітноЇ пла
ти за б р зень І99І року
е
/ф.2/ е

4І

Dидатків за І99� рік

Зб

2

ПРОФСПІЛКОВАЙ RО�Л!ТЕТ
ІІ49

ІІ.:.>О

Протоколи з� І по� І4 засі
дань профспілкового комітету ЗО СІЧНЯ
за І99І рі1�
25 грудня
Іtошторис приб.уткі:е і видатків

та фінансовий зnіт про його
виконання за І99І рік
І 9 9 2

ІШР1ВН�ЩГВО 1
ІІ5І

Іб

5

рік

ко.нrFОЛЬ

Накази прокурора області по
основній діяльності за
1992 рік

ЗІ січня
22грудня

б?

І

б

- З8 І !

2

f

з

ІІ52

РозпорядженнR прокурора об
ласті за І992 рік

ІІбЗ

Протокопи засідань копегіЇ
прокуратури області за 1992
рік Ї �.ттеріаnи до ни,с.Том І
/11 І,2,3/
Протоколи засідань кодсгіЇ
прокуратури області за 1992
рік і ма'l•еріа11и до них.'Гом 2
/1� 4, 3,б, 7,8, 9/

ІІ55

ІІ35

ІІ3?

'

4

'

f

5

29 СІЧНfІ

IS жистопада

31 січня
2? берззня

ЗО квітня
2? серпня

33

124

!Об

Протоколи засіІІЗнь колегіЇ

прокуратури області за !992
рік і .ма'rеріsпи до них. Том 3, ЗО вересня
останній/-� ІU,ІІ,І2,ІЗ/
24 грудня

ІІ5

Плани роботи прокуратури
об:rасті не І992 рік/півріч
ні /

Іб

Ін1ормація прокуроре області
D Про1-.уратуру України про
стан пrокурорсько-спідчот ро
боти t боротьбу зі зпочи�Lчіс
тю, з�Jіцнення законності від
ІО січня І992 року

7

ВІддІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ
ІІ58

Анапіз роботи органів проку
ратури області по здійсненно
загального нагпяду за додер
.tаннт.1 законів за І992 pitt

7

б

- 39 -

з

'

4

f

1!59

Довідки , інфор'АаЦЇЇ про робо
ту оргвніn прокуратури по
3дійсиенню загажьного нагляду
4 січнR
зе виконанням законі8 � об
�асті за І992 рік
ЗІ серпня

ІІбО

Довідки, доповідні записки про
нас)1ід1tи перзвірон СТЕШУ за
гального нагlщду за дотриман
ням закою-юсті в� райпрокура
туре.х області за 1992 рік

Протести в порядку нагляду на
акти, що суперечать за:конам,
поданнтт про усунення порушень
за�ону і матеµіади до них за
І992
piR
о

Іlб2

IIG4

52

29 січня
29 грудня

ІЗ8

Аналізи та узагальнення праR
тики учас•.гі прокурорів у ци

вільному та арбі'l'ра.юіому су
дочинстві за !992 рі11:
ІІ63

І

Довідка про розультати пере оірки організа.ціЇ органами
прокура•l'ури об�1асті робо�и
по участі D ЦИDЇЛЬНОМУ судо
чинстві, проведеноЇ Генер.snь
наю Прокуратурою УкрsЇн;і вrд
І5 бе{Юзня І992 року
Довідки про насліДІtи переві
рок роботи по оргаиЇзацЇЇ
діяльності в цивіжьному та
арбітра1кному су,цочив:стві рай
прокуратур області за 1992 рі1с

25

б

20

б

- 40 -

І f
ІІб5

2

r

з

'

RРИМ1НАJІЬНО-СУДОВИИ BYUJ.IЛ
Аналізи стану прокурорського
нагляду за розгnядом кримі
нальних справ в судах за
1992 рік

ІІбб

4

!

5

42

Довідки, доповідна запишса

про наслідки перевірон стану
нагnя,цу зt1 додержанням закон
ності при розглядах в судах
кримінальних сп рав в райпрону
ратурах області за І992 рік

З?

Н.АГЛЯД ЗА ДОДЕРі{А.ННКМ ЗАКОН1В
ПЮ НАЦ1ОНАЛЬНУ БЕЗПЕНУ,
МРл{АВ!іИW ІЮРДОН ! іІіv!-ТН.У СПРАВ.У
ІІ67

ІІо8

Узага,rьненн.я стану rрокурорського

ля за вико нанням Закону
наг ду
УираЇни "l!po рзабілітацію "1ертв
n:олі'ї'ичних репресій иа Укра
Їні н за 1992 рік
Статистичний звіт про роботу
прокурора області по справах
органів дернбезпеrtи /ф.П-І/
за І992 piit

20

з

СJІtцЧЕ УПРАВJІ!ННЯ
ІІб9

Аналізи, узагальнення стану
злочинності та прокурорсь�сого
нагля.цу за дотримання•.11 закон
я
ності під час розслідуванн
злочинів в області за 1992 рік

32

'

6

- 41 -

І !

ІІ70

ІІ7І

ІІ72

з

2

'

АналЇзи та узаг�пьнення ста
ну слідства та прокурорсько
го нв.глrщу за виконання�л за
конів при проведенні поперзд
нього слідства та дізнання за
1992 рік /ра�прокурату р об
ласті/
Довіцтш, цоповіцні записки про
наслЇДRИ перевірок роботи
слідчого апарату органів про
куратури �бласті та прокуро р
ського нагляцу за слідством
І дізнанн�:rм за 1992 рік

4

r

r

59

44

Подання та пос танови про усу
3 СІЧНЯ
нення rюр_уmень законів та
матеріали до них за І992 рік ЗІгрудня ІІ?
RАГЛfLЦ ЗА ДОДЕР>КАННЯМ 3АІШН1В

В ВТУ

ІІ73

Доnід�<и перевірок про додер
жання законів. подання npo
,усунення недоліків та ма.тері
али до них: в інспекціях ви
правних: робіт райвідділів
внутрішніх справ за І992 рік
/є загальні/

149

6

- 42 -

І r

2

з

І

І

4

r

І

5

НАГЛЯД ЗА ДОДЕНКАННЯМ ЗАКОІІ1В
ПРО ПРАВА 1іЕІЮВtЮЛ1ТН1Х

ІІ74

ІІ75

У:загєшьнення ста.ну виконанни
законодавства про охорону прав
і ааконних інтересів дітей сиріт і дітей, що залишились
без батькіьсьного піклування,
зе. І992 рін:

5

ДопЇдка про наслідки �зрgвірки
Прохуратурою Укра.Їни виконання
законодавства по поперадженнw

правопорушень серед непошюnЇІJ

ніх в об�астЇ від ЗІ січня
І992 року

Х17б

5

Довідки 9 доповідні залАски про
наслідки перевірок виконання
за-конодавства по попергдііtенюо

#

ІІ??

прапопоруmеиь сгрзц непоюно
пітніх в райпронуратурах об
ласті за І992 piR
Подання про усуиення порушень
законів та �.1атер-іапи до

за 1992 рі1<

них

24

І? і110ТОГО
ІО грудня

зо

НАГЛНД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ :ІРАРОДО
ОХОFОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ІІ?8

Узагальнення стану виконання
законодавства про охо рону наn
Rоnиш.иьоrо природного середовища
і прантику 11ров:урорсь1ео1"0 н а
гnя,цу з цього питання в обиасті

за І992 рік

б

б

- 43 -

І 1
!179

ІІ80

з

2

'

4

Дові11Ки про нас;rідки перевірки
роботи прокуратури Бучацького
району по здійсненню нагп.я,п_у
за додержанн�м 3аконів по
охороні навколишнього природ
ного серецовиша від 29 травня
І992 року
про усунення nорущень
законів та «s·repian� до нього
вЇд 24 лv.стопада І992 року

'

f

5

Подання

ІІ

НАГЛЯД ЗА ДOД�FHA.HHfr.� ЗАКОНОF.�.АВGТВА
�1J"д1Н1Щ,J.:flТИВН1 ІlРРJ30ПОРУШЕЮШ

пrо
ІІ8І

ІІ82

Довідки про наслідки перавірки
роботи райпроrуратур області
по здійсненню нагляду за додер
жsннн1 :законодаnств& �ро адмі
ні�тративні: п�1аuопсрушенпя за
І992 рі�

!4

Протест н� пост�нову по сп�а
БІ

щю а��-�іністра':і'ИВІ-ю правопору

шення в ід 2 ··ювтня: І992 року
r tJатеріали до нього

ІІ83

Зr:sедеаі стnт;;:с�r·ичні :Jвіти про
роботу прот<урз.турVt області
/ф.І-СЛ,П,2-Е/ за І992 ріь:

ІО

б

- 44 І!

2

ІІ84

,,

r

з

.і

f

Статистичні звіти про роботу

райпрокуратур області /ф.І
11,2-Е/ за 1992 рік. Том І

сл,

/Ба ре1tани-Ланівці/

ІІ8б

4

Статистичні зnfти про роботу
райnрокуратур області /фJ СЛ,
П, 2-Ь;/ за І992 рік. 'l'ом 2,
останні й /.'fІона.стириськ-JІумсь1-�,
мд'ернопіJ'!'ь, облапарат/

9І

96

ВІДДІЛ lW.!,PIB
ІІ86

Звіт про роботу з ке.драми

ІІ8?

Допопідна записка та звіт про

за 1992 рік

роботу з кадра�,ш в і1рокура'J'УРЇ
oб.nae•ri: вЇд І9 серnия І992
року

ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ
ІІ88

5

! <Ь.1НАНСУВМШЯ

Wтетні роз1�:-Іаци ад..fі1:істратиnно
упра.Ін1інсь1,сого персонапу 9 кош

ториси видатків і плани по пра
ці на 1992 рік

1189

ІО

Баланс пи�онання Rоштор�1су

nидатк ів зе. 1992 рік

?З

41

І

б

І t

2

- 45 -

'
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з

4

r

5

нrо»сп.tлков:.1й коmв.т
ІІ90

Протокол� з� І по� 14

дань профспілкового комітету

:3а
ІІ9І

1992 рік

!!94

g

З

КЕР1ВШЩТВО

!

рік
1<0Н-1'FОЛЬ

Накази пршсурора обпасті no
основній ni япьносІJ.1 і за І993

Розпорqдження npoRypopa об
ласті за 1993 рrк

9 nютого
І2 .иистопада ЗЗ

25 січня

27 грудня

З9

5 СІЧНЯ
4 б0разю1

І2?

Протоколи засідань копегzz
прокурат,ури об.іІасті за 1993

рік і матеріа�и до них .
1

'І ом І
ІІ9б

І4

'і'а фінансовий звіт про йо�-•о
вю�онання за І992 рік

рік

ІІ93

ІО АЮ'rОГО
І2 грудня

Кошторис прибутків І видаткfrз

І 9

ІІ92

засІ -

/r�

І 9 2 9 3/

Прото1<оnи засіцань копегх 1
прокуратури обr�асті :за �993
рі1< і ма.теріапм до них. 'І'ом 2

/ № 4,5,б/

2о березня
27 травня

І5З

І

б

- 46 -

І�' ___,;2::::__..:.f ------=з:,_______..:,,_......:::4:---=-' ___5__1 _б-�
ІІ9б

ІІ9?

Протокоnи засідань ко1егіЇ

проr(уратур�-! обл"tсті �а 1993
pir< і �атеріа..rа де них:. Том З
І № ?,8,9,IU/

24 чsрвня
2 ве:ресК1!

144

ЗО вгресня
2в грудня

ІЗ2

Протоr<оли .1асі tань колег� r
1

прокуре.тури області за І993

рік і ме.теріали до них. 'Гом 4,
останній/!": ІІ,І2,ІЗ,І4/
ІІ98

Плани роботи прокуратури об
ласrгі на І99З rtк /пі::врічпі/

ІІ99

Інформація прокуроре. області
в Проr<у,атуру Укра:fни про
стан rірокурорсько-слі,цчоЇ
роботи, боротьбу зі зnочин
н:і:стю, з)1ішюннJІ заr<онності
від 4 ЧDfшнч І993 року

26

..)

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГJЩДУ
1200

І20І

Узагаnьнення роботи органів
11рокура•r•ури обn11сті по з,цН1с
ненню загального нагляду за
додар��:tа.нн�ш з�конів за 1993
рrк
про роботу
органів прокуратури по здійс
ненню загального наг:rF..ду за
nиконанням законів в області
12 mУІ'ОГО
за І9�3 рік
9 грудня

Довідки, інфор•,tації

зо

�'

І

'

І202

- 47 2

'

з

4

r

Довідки, доповідні записки
про нас11ідки nєревЇрок СТВН.У

загального нагляд�, за ,цотримаииям законності в райпроr.су-

ратураж області за ІWЗ рік

!203

5

37

Протести: n лор.яд:{у

на�лядJ
на а.кти, що суперзчать закоиам, поп; ,ання про усуfіенrш
порушень закону і матерІаl!и
ДО НИХ Зе. 1993 рік

.)

СІЧНЯ

9 грудня

93

ЦИВІ.�НQ-QУ[J.Q3!1Й ВІД,ДІД
І204

Аналізи та узt1.гальшн-rня

праr<ти1-tи участі прокурорів

у цивіпьному тє, арбіт:раr,:но

му судОЧИlіС'І·ВЇ :за І993 рік

І206

47

Довідки про наснідюr rют.ю

вірт� роботtt п::> органі;1аціт
дія11ьності у циn.rльно:.1:1 'ra
арбітра�ншr.у судочинстві

райпрокуратур облас�і
!993 рік

5а

Н:РЛМ1НАЛЬНО-СУДОВ:1Й ВІJЦІЛ
I20J

Анадізи, огnяд:1, узага;пн!сннн

стану прокурорського наг;rяду
�а. розгпядом кримінальних
справ 13 судах за 1993 pir<

23

r 6

- 48 І f

!207

2

!

!

3

4

'

J

Довідки про наслідки лsр-з:вЇрок
c 1ra11y наглt{цу за додер�анням
заношюсті пр...-; -�ю:Jгл.ядах: в
судах: 1,риміна.1ьн:!.х справ Б

райпрокуратурах області за
І993 рік

21

НЛГ.й;{ІІ, ЗА ,1lU.ц �PJ1{A.HliтL'J1 Зfl.Jt{0a1в
нР\J Іі.Щ!О1ІА.ЛDНУ Б��ЗНш{.У'

i�-�P .{ABrlЛ�l І{ОР�_і{и1 1 ·:1:П'НУ С.і1РА&'
.І20&

.Узаг�.JІЬ.rення тn доповЇдні за
писки про C't'R.H прокурорСЬі<ОГО
нагrтду 3а цоц,ер·2ш-rям звко
нrв про не.ц±оиаnь11у безпеку,
,штну спра�у о оозсJІ:і:г,увшшя

справ та �озгпял� заяв, скnрг
Ї звернGнь р-=шресо9аш1х
І99� рік

1209

за

rr

Д оповідна записка про насл rдн11
перзвірк:-f Ген<:;раі:ьно1.1 Нрон:у

ратуро� Укrа1ни rаботи nрону

реЛ'УіЖ об:.�астf по .нагпяд_у �а
додср':<'анням Jакону · 1 -Іро р:щбЇ: пfтац±ю ш_р1r>а по.::,ісг.1чназ: p��.п
11
'Joci!l
на .Ук.о
від 3\.) кDЇ�'ня
'
� нтні
І99З poR�J

12!0

ДОЛО.ВЇДНЇ ЗС!їИСУ(И t ПOД!\Ht-ffl про
нпсл±лк!" п�р�ві:r.кж в Управпі:нні
спу�бн безп-3к•г. УrсраЇн� по об
л�сті та в Гернопільській w.1�
ниц:r д-одеr,�rаннq- Ч!ШНОГО ЗЗRОrіС
давс•.rва за .[<.:,93 pirr

ІВ

ДСК

І

•

6

І f

2

'

- 49 -

з

І2ІІ

Статистичний звіт про роботу
прокурора області по справах
органів держбезпеки /ф.П/
за. І993 рік

І2І2

Аналізи. огляди, узагальнення
стану злочинності та проиурор

4

r

5

сьrшго нагляду за дотримаш-1ям

законності під час розслідування
зночииів в області за І993 рі:к
!213

І2І4

І2Іо

І2Іб

Аналізи та у3агальиення стану
спідства та прокурорського
нагляду за виконанням �аконів
при провзденні попереднього
слідства та дізнання за 1993
рі1;: / ра,йпрокуратур області/
Довідки, доповідні записки про
наслідки ттерзвірок роботи
слідчого апв.ра.ту органів про
куратури обпасті та пронурор
сь�ого и�гляду за слідством
і дізиаишш за І99З ріп
Подання та постанови про усунення порушень законів та
ІІ берззня
r.1а11еріали до них за !993 рік
24 грудн�
НАГJLСЦІ. ЗА ДОДЕРпWІНШ1 КР..tННАЛЬМО
ВіllСОНАВЧОГО ЗАRОНОДАВС:ГВА

Довідки перзві рок про додер:-�<ання

законів, подання про усунення н-з-

92

І27

4І

j4

r

б

.,,

If

2

з

!

І

4

'

5

долі1:ів в інсnзкціях виправ

них робіт райві;цціжів �нут

ріmніх справ за І99З ріR.Том І

/загв1�ьні, &ре�ани-Запіщи-ки/
І2І7

ІЗО

Доnідки пеrJЗвірок про додержан
ня звконіn, подання про усунен
ня иедо1іікіо в інспекціях ви

правни: робіт райnіддідіD

uнутрішніr. справ за І993 pi1t.

'Го.м 2,остаиній/ Збара -Jlумськ,
:.1. Тернопіль/

123

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРдtАННЯМ ЗАКОН1В
пrо НРАВА нп:.аовнолrrнІХ
І2І8

Узагальнення ста.иу додер"tаІ-ІНЯ

законодавства щодо попер�днен
ня 3ЛОЧ-ИfіlіОС'l"Ї та б ЗДОf'1ШД

ност:і: непоDнолітніх, :захисту

rx:

праn щт проведе1-ші с�tд
ства, розгляді ириміпа.льни,�
справ судо1 за І993 рік

І2І9

Ашшіз�1 'І'а узагальнення стану
проІ(урорсьnого нагпяду за до
дер�каниям за:конодапстза щодо
поперед;:�ення злочинності і
бездоглядності tюпоnrюsітиі1е,

захисту тх npзn при проведенні

с лідства ':ї:'11 ро:Jг�яді кр:1uінал:ь
них справ в судах за 1993 рі1::
/І.J8йпршtуратур області/

Іо

І

6

- 5J І І

2

з

І

'

4

r

5

,l

1220

Довідz<и про ивсжідки пере,ірок

викоиання законодавства по
попор�д�ению правопорушень
серзд неnовнопітніх в paйпpo

17

rtypa•rypax області за І99Зрік ..
І22І

Подання про усунення порушень
законrв та �;1атеріали до них
за 1993 рІІ�

4 травня

І4 ГfJУДНА' ЗІ

Н.АГЛЯД ЗА СИСТІ1'УtАТИЗАЦ1ЄЮ

ЗА..КОНОдАВСТВА ТА ЗВ�1В З
ЗАСОВА�\М fJACOBO 1 ІН�ОРМЛЦІУ .

!222

ІиформаційнЇ листи про обмін
ТТОЗИ�ИDНИМ досвідо� роботи

проrrурсрів обпsсті за 1993 pir<
1223

2?

Доповідш� записка пр о ргзупь
тати nергвір1щ організаціЇ

роботи з питань сис'і'ема•.rttааціЇ

законодаDства в прокуратурі
області за І993 рік

:5

НАГЛЯД ЗА ДOДER.1UlliHЯM ПРИ:ЮДО
ОХОРОН.ЧОГО ЗАКОНОдАВС-ТВА

. 1224

У�а.гапьи�ння стаиу вюtош�ння

звконодаnства про охороІіу наи�
ко3иuшьоrо природного сорздовпщs

практик� прокурорського на
г,1я.ду з цього ш1таннл в об1.1асті
:.за r9g3 рік
І

ІІ

r ·

б

- 5� І f
1225

2

'

з

4

Довід1нr про нsсл-ідки пІJревірки
роботи ра'tlпрокуратур обJJасті

по здійснению кзгnлдУ за додер
�анням законів ло охороні нав

ноzІИПІнього природного середови

ща за 1993 рік

І226

5

І

Подання п�о усунення порушень
3аконіD та матеріали до
за 1993 рrк

иих

зз

І5 березня

Іб грудня

23

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРдАННЯМ ЗАRОНО

ДДВШ'ВА про 1ЩМ1Н1СТРАТ�1В111
ПРАВОlЮ РУіlі&іНЯ

1227

1228

в
Узагапьиення робо'і'и органі

пр01rуратури по :здійсненню нr.
ГШід.У за додержаюшм :зак оно давства про ад1.1іністрвтивні пра
вопорушення за І993 рік

24

ДовідRи про наслідки перзвірки
роботи райпро:куре,тур облас':.'і

по здійсненню нагnяд,у за додер

'Іtанняи: :за.1�онодавства про ад
міиістра'rивні правопорушен ня
�а І993 рік

1229

4

Протест з порядку иагллду на

а1rт, що суперзчить занонам,по

даиня про усунення по:рушзнь

· законів та мат9ріали до них:
:.1а І993 рік

!2 :юзітня
Іб С0tJЛНЯ

ІО

І

6

- 53 -

І!

2

з

.•

4

r

r

ВИЦІЛ СІ1АТИСТИКИ
І2ЗО

Статистичні да�Ї про злочинність,
слідство і прокурорськи� нагляд
n області за І993 рі1с

І2ЗІ
І2З2

Зведені статистичні
зDіти про
у а

прок р тури області
роботу
І щ.І-GЛ,П,2-Е/ за 1993 рік

І2ЗJ

ІО

Статистичні звіти про робо•l'у

райпроRуре.тур області /ф.І СЛ,.
il 9 2-Е/ 3а І993 рік. Том І
/Б� ра жа!-іи-Кре:..10 но ць /

І2ЗЗ

І8

89

Сrr•атистичні · звіти про роботу

райпроr.уратур обл�сті /ф.І СЛ,
п� 2-Е/ за І993 рік. Том 2, ос
танній /Ланівці-1J.!уt.юьк, м. Тер
нопіль, облапарат/

Звіrr вро роботу з кадрами за
І993 рік

зз

Доповідь, узагальнення стану
роботи по підбору, розстановці,
вихованню кадрів та атестуван
ню прокурорсько-слідчих праців
ників прокуратури обпг.сті за
І993 ріж

Іб

б

- 54 -

І !
1236

з

2

І

..

Довідна про наслідки перзвірки
сте.ну роботи � кадрами в прокуратурі Чортківського району
від !2 пютого 1993 року
ВІДЦІЛ ІUША.ННЯ

!237

4

r

5

2

1 � 1НАНGУВАШ·ІЯ

Ата.тні розю1ади адміністративно
управлінсьRого персонаl!у на
І993 pi1t

ЗІ

І238

Bam!HC ВИl{О.іаННЯ кошторису
датків за· І9JЗ рін:

2І

1239

Прото�tоли з і� І по };, І2 засі дань профспіш:01Зого комі?.•ету sa б СІЧНЯ
18 ,m'!с':'опадаІ-1
1993 рік

1210

�іНдНС(НЗИЙ ЗВІТ ШJО виконання
r�ош•rорису щмбутків і вида'І'ків зв 1993 рік
І 9 9 4

ЕИ

2

рrк

КЕРІВfuЩІ'ВО і КОНТРОЛЬ
І24І

Накази проку_роре обпа.сті по ос- 8 лютого
но:впНt діяльності за І994 рік

Іuгрудия

бб

,.

б

-;);;)-

І

r

2

,·

з

'

4

r

5

І242

Розлоряд>1tаnнЯ' прокурора обпасті 10 січняІ.5 грудня ЗО
за І994 рік

!243

Нротокопи засідань колегЇЇ про
куратури області та 1994 рік
8 mотого
і матеріали до них. Том І
29 берззня 146
/ і� І ,2,3/
Протоколи 3асідань коnег11 про
куратури області за !994 рік
і матеріали до них:. Том 2
2І квітня ІІО
І № 4/

І24.5

Протоколи засідань колег1r про
иуре.тури області за І994 рік
r матеріали до них:. Том З
ЗІ травня
І №> S,6/
ЗО червня ІоО

1246

Протоколи засідань колегіЇ про
кур&тури області за !994 рік
12
і матеріали до них. Том 4

.j. J{j 7,8,9/

І247

22 :.КОDТІіЯ

Протоколи засідань Roлeгzr про
!(уре.'І'ури об.ле.сті за І994 рік
і матеріали до них. Том 5
28 аовтня
/1� ІО, ІІ/

!248

,"'lИfі..НЯ

2

грудня

І4І

IIJ

Протоколи засідань копегrr про
куратур� області за 1994 ріи
і матеріал1.1 до них. Том б, ос 6 грудня
таннtй /?fJ І2, ІЗ, І4/
29 грудня ІЗ?

І

,· ...

І249

9

- 56 -

'

'

з
Протоко:rv. координаційних не.рад за І944 рік Ї матеріа1пr
,це них

!2.jQ

Плш-1и- роботи прокуратури

І2;5І

Інформа.ціт проrсурора області
в ПроR�1 рз'J'у'9�• УираЇни про стан

r

�

r

29 ииnня
14 JІИСТопада 20

ІВ

області на і9�4 рік/піврічні/

�рокурорсько-слідчоі роботи,
боротьбу зі 1лочиннЇстю,зміц1-юнн�:r за:конності за І994 pi1-t
,l ,),.
-2?

.

4

4 .лютого

ЗО листопаде ІВ

Доповідна �R11исюl про наслідки
вивчзннrr Геr·юрепьвою Пракуре.
туроп Украrни організаціЇ ро
боти •rs. стану вико.ііання Указу
Президен'!'а Уtсрз.rни "Нро неоід
кшщні за :orti-1 щоцс посипеннп
боротьби із злочиЕ�істю" з про
Rуратурі області 3а І994 рік

Іб

ВЦ,�ІЛ 3.АГ�"'ІЬНОГО НАГЛgд,У

12.>3

І2сі4

k!!t.лізи 9 узагаr-ьнзнr�я роботи
органів проRуратури о�пасті
по здійс1юнї-ІЮ зага.льного нагляду за дод�зр1t<е.ння:л законіn
зn І994 рік
і
Довіцки,Їнr\)ормДціЇ про робо'і!У органів г.режуратурн

20

по

здійсненню загапьного нагпя.цу
за виконання№ законів в облзсті 28 січня
за І9�4 рік
ЗО грудня

143

6

- 67 -

r

І !

1266

2

'

з

4

'

5

Довідки, доповідні записки про
насдідки пер-звіро1� стану

за

гального нагляду за дотриие.н ням закошю,:;тz D райnрокура•.rу
рах області за !994 рік

І2.ю

4І

:Іротести в по рядку нагтrяду на

акти, що сулерзчать законам,
подання П[JО ус.уненнп порушень
зако�-іУ І �ттері ап.и до них
І994 РІК

за

З січня

27 грудня IjI

ЦЛВІЛЬНО-СУДОВЛЙ ВІДДІЛ
125?

1258
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цію \кгртв rюпі:т�чник ргпрзсій
на Ук.раЇні" аа І994 рік

Доповіцні записки, подаинn- про
наслідки перзnірок в Упраnлінні
сz1уі!<б!-1 безтте:ки Укро.Їни по об
ласт і до це �і{ання чинного зако
нодавст ва за І994 ріи

1263

17

І2

Довідки щю наспідки щ�рзвірок
роботи райпрок:vрату?? області

по не.гпя.цу за дотриманням за.ко

нів службою безпеки та арго.нами
охороюі дер,кавног о і митного
кордонів iJ:pa тн�1 за І994 рік

ІО

б

- 59 -

І f
І2б4

з

2

І2бб

4

за

Аналізи, узагальнення стану
зпочинності та прокурорсько
го нагляду за дотриманням
законності під час розсліду
вання злочинЇв в області за
1994 рік

76

Анапізи стану боротьби з бан
дитизмом. розбійними напацщ,rи 9
nогрзбуваннями, заволодінням
зброєю і боєприпаса�m, вима
га.ння1.1, вбивствами на замов
лення за 1994. рік /рг.йпроку

З?

Довідки:
наслідки
спідчого
куратури
9

доrю:відні зєшис1(и про
пе1_:,9вірок роботи
апарату органів про

областЇ та прокурор
ського нагшщу за слідс-rвом
Ї діsнанн�м за. І994 рік

1268

5

5

ратур області/ ·

І.267

' .

Статистичний звіт про роботу
nронурора об�асті по справах
органЇв дорк,безпеки /ф.Н/
І994 рін

І265

І

Подання та постанови про усу-

22

нення порутuень законів та :-.1а- І9 сіЧНJІ

теріали до н�х за 1994 рік.

87

Іб листопаца

І

б

- 60 -

І.:
І2б9

I2'l0

з

2

••

4

••

Наглядове провад�ення по
rеримінаnьні:й справі Прачу ка Г.І'., засуд1tеного за ст.ст.
I2J2 ч.2, 93 п. "�к" КК УкраЇни
до винятr<овоЇ міри п окарання,
за І994 рік

І

62

Наглядове провад!'tення по 1чш
мінальній справі Сет.кіна Р.. Р•• ,

засудженого за ст.93 п."В",
"e r"• f•r•", "щ" КК У1{раtни д
,
о
н
і
о
винятиоа Ї м ри покаран я,за
1994 рік

?9

НАГJLНД ЗА ДUДЕРЖА.ння:.1 КРлm!l-1...а.JІЬНО
ВИJ{ОНАВЧОГО ЗJ\.Н:О!Юд№СТВА
!271

І272

Довідz<и перг8іро� про доде9�ания законів, подання про усу
нення недоліків в інспекціях
виправних робіт ра.йвідцілів
вн утрішніх справ за 1994 рік.
То:-л І /загальні, Бера:-r..а
ни- За
JІіщики/

94

Довідки перевірок про додер жання закон ів, подання про усу
нення недоліків в інспе1щіях
nиправних робіт райвідділів
внутрішніх справ за 1994 рік.
Том 2, останній/Збарs:х-Чортків,

м�l'ернопіль/

98

f

6

•

- бІ- -

І !

з

2

4

r

5

НАГJШ.Д ЗА )�ОДЕРf.АННЯМ ЗАКО.Н!В
НРО йРАВА НЄПОВНОJ1ТН:і.Х

І2'іЗ

Узагальнення стану прокурор

сr>кого нагляду щодо поперед -

1.-tе;ння злочинності та бездогпяд
ності неповнолітніх за !994 рік
!274

б

Аналізи т� узагадьнення стану
прокурорського наrляд,у зв до
дерttанням ЗJІОЧИННОСТЇ і без -

догпяднос'І'Ї неповнолітніх, за

хисту

Їх:

прав при проведенні

слідства та розгпяду кримі напьних справ в судах за
І994 рік /райпрокуратур об-

1275

1276

ласті/

23

Довідки про наслrдни перевірок
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Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
282000, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4

___№.__________
а №____ві..,_________

1СТОНІЧНА ДОВlдкА

Прокуратура ТернопільськоЇ області
/Доповнення/
За перrод з 1995 по 1998 рік в діяльності Прокуратури Терно- ·
пільськоЇ області відбулися такі зміни:
Згідно наказу Генерального прокурора УкраЇни від 22 вересня
1995 ро1<у fQ. ІІб-Ш з метою посилення прокурорського нагляду за до
дер�анням крим±нально-виконавчого законодавства та розглянувши по
дання прокурора Тернопільської області,керуючись ст.!5 Закону УкраЇ
ни "Про прокуратуру", утворено Тернопільську прокуратуру з 11111тань
нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства з міс
цем розташування у місті Тернополі для здійсненнff прокурорського
.
нагляду за додерRанням законrв у мrсцях виконання покарань та 1нших
заходів примусового характеру.
Відповідно до вимог наказу Генерального прокурора УкраЇни від
4 кв Їтня І992 року i,:, 9, згідно з листом прокуратури області в ід 23
листопада І995 року �i; 17/668 нагляд за додержанням кримінально-вико
навчого законодавства у Виправно-трудових колоніях області,Вере:·ансь
кЇй виховно-трудовій колоніЇ та Великодедеркальському лікувально
трудовому профілакторіт покладено на ноsостворену пр� куратуру,а 8
:rнспекція:х виправних: робіт райвідділів внутрішніх справ у районахна прокуратури відповідних районів.
Згідно наказу Генерального прокурора Укратни від І �овтн.я
1998 року �� І40-Ш з метою удосконалення структури органів прокура
тури, полЇпшення організаціЇ прокурорського нагляду за додержанням
законів на транспорті, керуючись ст. 15 Закону Укра тни "llpo прокура
туру", ліквідовано з І листопада І998 року Донбаську, Західно-УкраОП ВПК "ЗOJ,r,". ОІ>.1999 р.,:,, NI UЗ - 10000.
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Їнську, Східно-Українську, Придніпровську та Центрально-Укра!нську
транспортні прокуратури.Транспортні прокуратури /на правах район
них/ зазначених транспортних регіонів підпорядковано прокуратурам
областей, на територіЇ яких вони розташовані. На виконання вказа
ного наказу Прокуратурі Тернопільської області підпорядковано ТеР
нопільську транспортну прокуратуру / на правах райоЮІоЇ /, ІfКУ
утворено в зв"язку з ліквідацією Західно-УкраЇнськоЇ транспортної
прокуратури.
Згідно наказу Генерального прокурора Украіни від ІО хистопа
да !998 року � 165-Ш у зв"язку зі зміною структури органів проку
ратури України, переіменовано прокуратуру з питань нагляду за до
держанням Rримінально-виконв,вчого законодавства у прокуратуру з
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кри
мінальних справах.
Відповідно до штатних розписів на 1995-1998 роки в складі
прокуратури області є такі відділи та старші помічники прокурора
області з окремих питань:
- ВЇдціл загального нагляду;
- СлЇдче управління;
- ВЇдціл нагляду за додержанням занонів при проведенні
слідства органами прокуратури слідчого управління /з
199? potty/;
-Ві,цціл нагляду за додержанням законів органами дізнання
Ї слідчими внутрішніх справ слідчого управління /з І997року/;
- Відділ нагляду за додержаннm4 законів спеціальними підроз
ділами по боротьбі з організованою злочинністю слідчого
управління;
- Слідчий відціл слідчого управління;
- Кримінально-судовий відціл;
- Цивільно-судовий відділ;
- Старший помічник прокурора з питань нагляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства;
- Старший помічник прокурора з питань нагляду за додерuкням
законrв про національну безпеку,дер�авний кордон та митну
справу;

- Старший помічник прокурора з питань нагляду за додержаЮІям
законів про права неповнолітніх;

-з,,.

- Старший помічник прокурора з питань нагл�ду за додеран
ням природоохороЮіого законодавства;
Старший помічник прокурора з питань нагли.цу за додержан
ням законодавства про адміністративні правопорушення.
- Старший помічник прокурора з питань організаціі роботи
та контролю виконання;
Старший помічник прокурора з питань систематизації закон о
давства та зв"язків із засобами масової інформації;
- Старший помrчник прокурора з питань статистики;
- Старший помrчник прокурора з кадрових питань;
- Старший помічник прокурора з питань інформатики та
комп"ютеризації;
- Вfдціл планування,фінансування та матеріально-технічного
забезпечення;
- Канцелярія;
- Режимно-секретне. частина.
Станом на І травня 2000 року Прокуратура Тернопільської облас
ті діюча установа.
В жовтні !999 року- травні 2000 року проведено науково-техніч•
не впорядкування документів прокуратури.
На постійне зберіганн.я відібрано: 394 справи за І99З,І994,
І995-І998 роки, Зб справ за І995-І998 роки - таємного користування;
з особового складу 34 справи за І995-І998 роки; відібрано до зни
щення 2889 справ за 1953-1998 роки та 80 справ за 1986-1997 роки таємного користування.
Описи справ побудовані за структурною, предметно-тематичною,
номінальною та хронологічною ознаками, в межах року за ва жливістю
документЇв. Справи впорядковано відповідно до архівних правил, в
основному в повному складі, доступні для використання, на відсутні
категоріЇ
пільськоЇ
,.-

Прокурор обла
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ДЕРЖАВНИИ АРХ1в ТЕРНОП1JІЬСЬКОІ ОШСТ1
І
І

ПРОКУРАТУРА ТЕРНОП1JІЬСЬКОІ ОВJІАСТ1

,

-----опис� ------

ФОНД�

Справ постійного :зберігання

Крайні дати: 1993,1994,
!99�1998 роки

Прокуратура У.країни
ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
282000, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4

___No__________

На №.___ві.........________

" ,,,,

------

ФОНД '"

опис

ІФ

СпраD постійного збе;�tгання
за 1993, 1994, І995-І998 рою�

-----------------------------------т
!Rільк. ' ПріtНр11й і
•�.•·· ! і"ндr-ц-:с'
Загnіиво!t справv.

н
]Lи..._,_l90.Шів�и f _____________�!___.»�з���и
� іт_1_tа_
, _
�,---'-а-р-к_у�0�і=в__
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І 9 9 З

4
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p!tt

ОРГ!\Н13АЦ1Н РОБОТИ ТА І{ОНТ
РОЛЬ В!'1КОНЛННЯ
1296

Ан&ліз �оботи прокуратур�
областf по розгляду заяв t
скарг, щ1:.�йому громад.ян за
І99З р�к.

ІІ

ОП ВПК "36ру,с•, 06.\999 р. >. Nt 743 - 10000.

,

б

- 2 .;

І

f

2

'

з

f

'

4

5

І

б

І 9 9 4 рік
СЛ!ДЧЕ УПРАВП1ННЯ
1297

АнзлЇзи,узаrальнення стану
прокурорсьRого нагляду за

додер,канням конституuійних
прав громадян у кримінаnьиому

судочинстві за Iv94 рік /обл
прокуратури та райпрокуратур
області/.

І'>2

ОРГАН!ЗАЦ1Я РОБОТИ ТА
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ
І298

1299

Аналіз роботи прокуратури
області по розгляду заяв і
снарг,приRому гром,щян за
1994 рік.
Довідки про наслідки переві
рок стану організаціі роботи
в райлрокурв.турsх області за
1994 рік.

49

І 9 9 5 рік
КЕР1ВНИЦТВО ! КОЮ'РОJІЬ
ІЗ�О

Нак ази прокурора облsсті з

ОСНОВНОЇ ДЇЯЛЬНОС'l'Т за 1995

рік.

ІЗОІ

З

січня І995р.

29 грудня

І995р.

98

Накв.зи прокурора області з 24 JШll'oro І99�р.
основнот ді яльності за 1995 2? ЛМС'l'оnада І995р. 10
рtк.

ДСК

-ЗJ

І

!

2

з

,

'

4

'

' 6

5

1302

Розпоряд!іtеННЯ прокурора обиас- 2 січня І995р.
ті за 1995 рік.
2Г> грудня І995р

ІЗГ)З

Протоколи засідань кoлerrr
прокуратури області за !995
рік. Том І /1... І ,2/.

24 1П)ІІ'ОГО 1995 р.
28 квітня І995р.

І48

Протоt-тли засідань колегі" 'f
прокуратури облас'Ж'Ї за !995
рtк. Том 2 ;,,.,,,., З,4/.

12 травня І995р.
24 травня І995р.

12()

Протоколи звсідань колегі!
прокуратури облас'l'і за 1995
gтн. Том З /� '�5 по •� 7/.

26 червня І995р.
29 вересня І995р.

126

1(\

1304

13.1)5

131)6

Протrжоли засідань колегі У
прокуратури області за І995
рfк. Том 4 /останній/

І "'"" 8,9
/.

13(}7

1308

131)9

54

24 листопада І995р.
В грудня І995р.
14')

Протокол мі�відомчої наради

правоохоронних органів облас
ті від 29 червня І995 року і
матеріали до нього.

І9

Поста.нови координаuіяних на
rад за !995 рік і матеріали 28 вересня І995р.
до них.
8 грудня І995р.

ІІ

Протоколи нарад при прокуро-

рі обпа.сті за 1995 рік і ма- 25 січня І995р.
теріали до них.
22 грудня І995р.

ЗІ

-4-

І f 2 f

ІЗІО

ІЗІІ

ІЗІ2

з

'

4

Плани роботи прокуратури
обмстt на І995 рік /півріч
ні/.

' 5

'

І7

!н�ормаціЯні листи npo пози
тивний досвід робо-r� проку 28 JІІ)'І'ОГО IW5p.
29 грудня І995р.
рорів обпасті за 1995 рtк.
!иформації прокуро�а облас
ті в Генеральну прокуратуру
України про стан прокурорсь
ко-слідчоУ роботи,боротьбу
зі Rдочиннrстю,зміцнення за 6 січня І995р.
хонності за 1995 рік.
21'} грудня І995р.

23

88

І 9 9 5 рік
B1дll1Jl ЗАГАЛЬНОГО НАГЩЩУ

ІЗІЗ

ІЗІ4

Аналіз,узагапьнення роботи
органrв прокуратури облас
ті по здійсненню загально
го нагляду за доде�анн:ям
законів за 1995 рі�.
Довідки,tнформаціЇ про ро
боту органів nроF.уратури
по здійсненню загального
нагляду за виконанням за
конів в області за 1995
рік.

9

б січня І995р.
20 грудня І995р.

80

6

..

-5І
·· ІЗІ5

ІЗІб

...,ІЗІ

?

ІЗІ8

2

,

з

'

4

'

5

Довідки про нас11і,цки переві

рок роботи по здійснеюm за
гального нагляду в райпроку
ратурах області за 1995 рік.

Протести в порядку нагляду
на. акти,що суперgчать зако
нам r матеріали до них за
І995 рік.

43

8 лтого І995р.

ІЗ грудня І995р. 132

Подання про усунення пору
�Р.НЬ за.нонів t матеріали
І ЛЮ'l'ОГО І995р .
до них за 1995 рік. Том І. 26 квjтня І995р.

ІЗ?

Подання про усунення пору
��нь захонЇв і матеріали
до них за 1995 рік. Том 2 5 травня І995р.
/останній/.
29 листопада І993р 127

щщхльно-GУ�овm1 вrддtл

? 1319

_,

,

1320

Аналізи дfяльностf проку
рорів у цивільному та аР
бітра.�,сному судочинС'І'ві і
інші за 1995 рік.
Довідки про наслідки пере

вір0� роботи по організа
ціі діяльності у цивільно
му та арбітра�ному судо
т..�инстві райпрокуратур
області за !995 рік.

55

! 6

І

'

.з ІЗ2І

І32І �

д

2

'

- б -

з

І

КFИМ1НАЛЬНО-СУ.gОВИй BW1Jl
Ан алізи,узагапьнення с-rану
прокурорськоrо наrnяду за
розглядом кримінальних справ
у судах за !995 рік.

Довідки про наслідки перевірок роботи по організаціЇ
діяльності у кримінальному
судочинстві раЯпрокуратур
області за 1995 рік.

4

'

5

39

28

�пгл�Jд#��fАНІ!ЯМ
ЗАКО- '
ДЕРВАВ
�он t МИТНУ
Н В П

1

О

ЬНУ ВЕЗІіЕКУ

СПР.

1322

ІЗ23

Узагальнення стану прокурорсьного нагляду за додержанням
законів про національну безлену за І995 рік.

?

Довідки про наслідки перевірок
роботи райпрr:журатур обпасті

по нагля.цу за додер�анням заtІ7онів Слу�-:tбою безпеки та орг анами охорони дер�.авного і митного кордонів Украіни за !995
рік.
1324

Статистичния звіт про роботу
прокурора області по справах
органів національноr безпеки
/ m.П / за 1995 рік.

ІО

6

'

6

І !
,,)

2

'

-?-

'

з

4

r

5

СJІ!дЧЕ УПРАВП1ННЯ

І325

,.;. 1326

АН8лізи,узагаиьнення стану
злочинності та прокурорського нагляду за додержанням
законності під час розслідування злочинів,при проведенні слідства та дізнання в
області за !995 рів.
АналЇзи,узагальнення стану
прокурорського нв.гnяду за
виконанням законів при проведенні слідства тs дізнання: за !995 рік /райпрокура-

72

тур області/.

ІЗ2?

�

ІЗ28

1329

!нформацfЇ в Генеральну
проку��туру України про
стан злочинності і прокурорського нагляду за виконаННRМ законів при проведенні слідстеа та дізнання в області за !995
рік.

58

18 січня І995р.
27 серпня І995р.

25

Довідни про наслідки пе�вfрок роботи слідчого апарату органів прокуратури
області та прокурорського
нагляду за слідством і
дізнанням за 1995 рік.

44

Подання та постанови про
усунення порушень законів
та матеріали до них за
4 січня І995р.
1995 рік.
25 rрудня IW5p.

88
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Наглядове провад'<ення по Rри-

мтнальній справі r, 153183

Гудзи:ка М.П. ,засуд'1rеного за
ст.ст. 93 п.п. "щ", ••з", "е",

117 ч.4,17-ІІ? ч.4,118 ч.2,
86-І,І7-8Іv.З,89 ч.І,89 ч.З,
141 ч.2,14() ч.З,І?-140 ч.З,
145 ч.2,І93 ч.З,222 ч.З НК
Украіни ДО ВИНЯТКОВОЇ міри
покарання за 1995 рfх.Том І.

..

-!

ІЗЗІ

269

Наглядове провад�еиня по кри�i!T нальні й справ f � 153183

Гудзика t-1.П., засуд�еного за

'' " " "
ст.�т. 93 п.п. '',··"
., , з , е '
ІІ? ч.4,І7-ІІ? ч.4,ІІ8 ч.2,
8б-І,І7-8І ч.З,89 ч.І,89 ч.З,
!41') ч.2,141 ч.З,І?-І41 ч.З,
І45 ч.2,І93 ч.З,222 ч.З кк
Украіни ДО ВИНЯ'і'КОВО! міри
покарання за І995 рік.Том 2.

1332

Наглядове провадІRення по кримінальиtй справt � 153183

..

Гудзика tJ.П. ,засуд?tеного за
ст.ст. 93 п п "1:ї"
/ ' r,3 tt "е ff

, ,. ,

ІІ? ч.4,l?.-ІІ7 ч.4,ІІ8 ч.2,
86-І,17-81 ч.3,89 ч.І,89 ч.З,
140 ч.2,І4Г> ч.З,17-140 ч.З,
145 ч.2,І9З ч.З,222 ч.З кк
УкраЇни до ВИМЯСІ'КОВОУ міри
понара.ння за 1995 рік.Том З.

227

'

6

?

.,.

_9-

,�6��:...і.
-1-,-2-,-----3------,---4---�,
�5�-------:
-�--_!.......;_,...!:
;..._.!------�--------!�--�-rззз

Наглядове провад�нюt по кри
мінальній справі � І5ЗІ8З
Гудзика М.П.,засудRеного за
ст.ст. 93 п.п. "Ііf","з","е",
ІІ7 ч.4, І?-ІІ? ч.4, !ІВ ч.2,
85-І, І7-8І ч.З, 89 ч.І,89 ч.З,
І4� ч.2,І4() ч.З,І?-140 ч�З,
І45 ч.2,І9З ч.З,222 ч.З КК
УнраЇим до виняткової міри
покаранн� за !995 рі:н. Том 4.

1334

Наглядове проваджеІіtі?. по кри
мінальнtй справі '� 153183 Гуд
зи.ка �1.П., за.суд�еиого за ст.ст.
0·� тт п
,r.,.f" "з" "е"
Ilr1 ч 4
І7-ІІ'7 ч.4, !ІВ ч.2, 86-І, І?-8І
ч.З, 89 ч.І, 89 ч.З, !93 ч.З,
222 ч.з 1{1{ УнраЇни до ВИНЯТКО
ВО! міри покарання за І�5 рік.
Том Ь /останній/.
'q..,

1335
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•

14?

Наглядове проващ1tенют по Rри
rАЇнальнтй справі

f'l

ІбІІ99

МацкАвиtт Д.Р.,засуд1tеного за
ст.ст. 93 п."�••, ІІ? ч.4,ІІ8
ч.2, І4'1 ч.2 КК Укре.Їни до ви
нятково т мт pt1 покарання за
1336

І?9

1995 рік.

?9

Наглядове провад3ення по кри
мінв.льній справі ir; !64220 Ми
галь !.С., засуд�еногn за ст.
ст. 9З п.п. "а","г","чt","е",
ІІ? ч.4, ІІ8 ч.2, 142 ч.З до
вииятковот міри покарання за
1995 рЇк.

90

- !() -

І

r 2

!

з

'

4

'

5

В!ДД!Л НАГJІЯW ЗА ДОДЕRШіНЮІ
ЗАКОН1В СПЕЦ!АЛЬНИt.fИ П1ДРОЗД1JWJ.И ПО ВОРОТЬБ! З ОРГАН!ЗОВА
ИОЮ злочиннtстю СЛ!ДЧОГО
УІ1РАВЛ1ННЯ
1337

ІЗЗ8

1339

1341')

Аиалfзи,узаrальнзння стану про
курорського нагпяд,у за додер
�;rанням законод9.вства,спрямова
ного не. боротьбу з організова
ною злочинністю за 1994-1995
роки.

42

Генераnьну п.року
ратj,ру Укра. rни про стан проку
рорського нагляду за додер�ан
ням законодавства спрямованого
на бо�отьбу з організованою
злочинністю в області за І995 б січня І995р.
І2 вересня 1995р. І4
pt�.
1нформаці'r в

Довідни про наслідки перевірок дотримання чинного законо
давства у діяльності сп�ціаль
них підро3ділів по боротьбі з
корупuією та організованою
ЗЛОЧИННІСТЮ органів внутрішніх
справ та слу�би безпеки в облас
ті за. І994-І996 роки.
Довідки про наспідки пеР3вfрок
дотримання закоЮіостf при розгля
ДЇ зв.яв і по.відомn�нь про злочини,
що надf�1ли у ві,цціп "К" УСБУ в
області та в УБОЗ УМВС в області
за І995 рік.

23

35

І

6

- ІІ -

І f 2 f.
,,,-

ІЗ4І

з

'

4

'

'

5

6

Подання тв постанови про усу-•

нення лорушень законів і ма- 27 січня І995р.
І5 rрудня І995р.
теріали до них за I99ti рік.

ЗІ

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННа\f КРИМ!
НАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАНОНС-

дДВСТВА
1342

_

Узагальнення стану проRурорсь
кого нагляду за додерІ:tВннлм
кримінально-виконавчого законо
давства в місцях: попереднього

ув"язнР-ння Ї виконання покарань,

проведені прокуратурою області
ЗА 1995 рfк.
ІЗ4З

.Узв.гальнзння Ї аналіз стану
законності при :вирішенні заяв
та скарг засуд':{ених адмінЇстра
цrею ВТУ,проведені прокуратурою
з питань нагляду за доде�анням

кримінально-виконавчnго ш1-коно

давстііа за І99і> рfк.
1344

27

Узагальнення стану звмою1ості
лри застосуванні заходtв ,фfс
шшлінарного впливу на засуд·�е
них едміністрацtєю ВТУ ЕТ-322-112,
проведене прокуратурою з питань
иагля.цу за. додер�mнням кримінзпь
но-виконавчого занонода.вства за
!995 рік.

ІО
ДСК
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з
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4
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1341

1ніормації в Генерsльну проку
ратуру УкраЇни про стан проку
р огського Наr'ЛЯЦ.У за додерї!{ан
нлм законів у виправно-трудових установах oб.naciri зе. І995 28 квітни IW5p.
рік.
б ЖОВТНЯ' IW5p
20

1346

Довідка про насл1дки перевірRИ стану nроку].')орсьJСого нагля
ду за додер rанням Кt)имінально
викоиавчого заRонодавства в
прокуратурі Гус.ятинського райо
ну від !9 трзвнR !995 poRy.
11

,,і

ІЗ4?

1348

1349

1350

До:sЇдки перевірок про додермн
ня законів, поцанн.сr про усунення
недоліків в інспекціях виправних
робіт райвідцілів внутрішніх
справ за І995 рік.

4

І?З

ДовіДRи перевірок про додераан
ня законів,пода� про усунення
недо�інЇв та матеріали до них в
установі Ю'-322/63 за 1995 рік.

70

Довідки перевірок про дод�р!tан
ия законів,подання про усунення
недоліків та матеріали до них в
установі ЕТ-322/ІІ2 за І995 рік
/є заrальні по встк виправно
трудових установах/.

136

Довідки �ревfрок про додержан
ня законtв,подання про ус унення
недоліків та матеріали до них в
установі ЕТ-322/ІІ-27 за І995 рік.

123

І
..,І

ІЗ5І

!

2

'

- ІЗ -

з

'

Довідr{и Пt1ревірnк про доде р:!';8Нни ззконів,nодання про усунення
недолікЇв та матеріали до них в
слідчому ізоляторі УВС /E:r-322/202/
ЗІ\ І99б рі!(.

1352

. .J

4

'

'

5

156

іlодання про ус унення порушень
Іtримrнально-винонавчоrо законодавства та матdріали до них за ІІ січня І995р.
б J!tOB'l'HЯ І995р. 32
І995 рік.
НАГJІJЩ ЗА ДОДШ'ЖАНИЯМ ЗАКОН!В

ПРО ПРАВА НЕПОВНОЛ1ТИ1Х
І35З

Узагельнення додер!!І:ання вимог
законодавства. адмініетраці�ю
Бере}:-:анської виховно-трудової

колоніЇ при розгллцЇ за1m j
сюарг засудтенюс, проведе не прокуратурою з питань нагляду за
додерmнням кримінально-виRонавчого законодавс тва за 1995 рік.

4

1354

1нформаціf,доnовідна записка в
Ге неральну прокуратуру Украіни
про стан прокурорського нагляду за додЩJ''t8І-ШЯМ законtв щзо 20 січня І995р.
15 JІИС'І'опада І995р. 26
неповнолітніх за !995 pi,r.

!355

Довідки про наслідки перевірок
роботи раИпроиуратур області з
питань нагnщ,,у за дoдepruih'Нml
законів про права неповноnітнЇх
за 1995 рік.

і
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✓

ІЗ5G

1357

J

2

!

з

4

5

До:аЇдюr тт1рзвіро� про додеР

�··аннrr 3З!сонів • по.п.ання пр.:,
усу;..;.�ння недопіків та мате
ріа.nи ДО них в Вереr!t&.НСЬКЇЙ
вчховно-трудовій �олоніr за
І995 рік.

8

Подання про усунення порушень
законів та матdріали до них І7 березня І�5р.
за 199� рік.
23 листопада І995р. б?
НАГJ.ІЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ

ПРАРОДООХОРОННОГО
3АКОНОД/Щg1ЇЇ3А

1358

> 1359

1нформ�цtйиі листи про стан
органі�аціr прокурорського
нагляду зз додер'tІ(QННЯМ при
родоохоронного законодавства
за !995 рік.

9

!нформаціЇ.доnовідна записка
в Генеральну прокуратуру

У-країни про стан додержання

законів про о:х-орону навколиш- І? січня І995р.
нього природн�го середовища в Іб nиС'l'опада
І995 Р•
області за !995 рік.

1360

Довідки про наслішfи переві
рок роботи стан.!' прокурорсь
кого нагляду З!\ _цодерчаЮІйМ
природоохоронного захснодsвст
ва в раЯпрокуратурах обпастf
за !995 рfн.

7

22

І

6
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- 15 І t

2

!

з

'

4

І

5

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРlWіНЯ.11 ЗАКОНО

дАВСТВА ПРО .АДМ!Н!СТРАТИВН1
ПРАВОПОРУіllЕННЯ
ІЗб1а

_,.•

ІЗбОб

Довідки про наслідки переві
рок роботи раRnрокуратур
області по здійсненню наrм
д:у за. додержанн ям захоно.ц авст
ва про адміністративні право
порушення за !995 рік.

І?

Протести в порядку наrпяд,у
на акти,що суперечать законам,
подаtшя про усунення порушень
законів та матеріали до них 27 січня І995р.
ІЗ грудня І995р. 62
38 1995 рік.
ОРГАН!ЗАЦ!Я РОБОТИ ТА КОНТРОЛЬ
ВИКОНАННЯ

� ІЗбІ

Анвлізи роботи прокуратури
області та ЇЇ відцілів щодо
розгляду зая. в і скарг,nрийо
му громадян зв 1995 рік.

1362

Довідки про наслідки переві
рок стану організаці! роботи
в райпрокурsтурах області за
1995 рік.

41

І
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з
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В1JЩ1Л СТАТИС'mКИ
ІЗбЗ

Статистичні дані про злочинність,слfдство,загапьний
нагляд та роботу прокура�ури
обметі за !995, І99З-І995
роки •

1364

1365,;

І365 0--

Зведені статистичні звіти
про роботу прокуратури
області /ф. І-СЛ,П, 2-Е,
додатки до них/ за 1995 рік.
Статистичні звіти про робо
ту райпрокуратур обnасті
І ф.І-СJІ, П , 2-Е, додатки
до них/ за 1995 рік. Том І
/ Вережани-ГусЯ'І'ин/.
Статистичні зніти про робо
ту райпрокуратур області
/ ф.I-CJl, П , 2-Е, додатки
до них/ за 1995 рік. Том 2
/ Звnіщини-Монастириськ/.
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52
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ІЗбб

Статистичні звіт�, про робО'l'у
райпрокуратур області /ф.І-СJІ,
П,2-Е,додапи до них/ за IW5
рік.Том З /останній/ /Підвоnо
чиськ-іllумськ,м.Тернопіиь/.

136?

Статистичні звіти про роботу
прокуратури області /ф.І-СJІ,11/
за 1995 рtкJслідчого упрsвnіння
тв відцілів облпрокуратури/.

І

38

В!д,ц1Л КАдР1В

1368

ЗвЇт про роботу з кадрами за
I99j рік.

1369

Узагальи�ння та доnовідь про
стан справ з добору кадрів,
причини Їх плинності та дис
циплінарну практику в проку
ратурі області за 1994-1995
роки.

?

В11Ш1Л ІШАНУВАННЯ І
ііІfІАНСУВАЮШ
1370

ІЗ?І

Штатні розRлади працівників
прокуратури обпасті і районів
на !995 рік.

22

Ввле.нс виконання кооторису ви
датків за 1995 рік.

18
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ІlІО.1ЮП1JІКОВИй КОМ1ТЕТ
1372

ІЗ?З

Протоколи з �І по ,11 засідань
профспЇnковоrо комітету за
б Jmll'oro IV95p.
б грудня IW5p.
І995 рік.
Фінзнсовий звіт про виконання
кошторису прибутків і видатків
з а І995 рі к.

Іі

5

І 9 9 б рік
КЕР!ВН�ЩТВО 1 KOlrI'IOJJЬ

1374

1375

На.пази прокурора області з
основної діяльності за 1996 12 січня І99бр.
29 грудня ІWбр.
рtк.
Накази прокурор а області з
осиовноЇ діяльності за 1996
ртк.
б

ЛЮ'І'ОГО

І996р.

1376

Розпоtнщr.{ення прокурора

області за 1996 рік.

4 січни І99бр.
ІВ грудня 199бр.

137'7

РозпорядRення прокурора
області за І99брік.

о травня І99бр.

1378

Протоколи засідань колегії
прокуратури області за 1996
рік і ма теріали до них.Том І 5 сі чня І996р.
29 березня І�р.
/з �І по tt, З/.

73

2 ДСК

75
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ДСК
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І
1379

1380

tl

1381

1382

!

1383

1384

1385
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з
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'

ПрО'І'околи засідань xoпerif
прокуратури обпасті за 1996
рік і матеріапи до них.Том 2 20 тр�вня ІWбр.
ЗІ травня ІWбр.
І '" 4, 5/.
Протоколи засідань колегіf
прокуратури обметі за 1996
рік т матеріали до них.Том З 26 червня І99бр.
/ $"'ё б, 7/.
б липня І99бр.

І

5

ІІ4

ІОб

Протоколи засідань колеrіУ
прокуратури області за 1996 З вересня І99бр.
рік і матерtали до них.Том 4 20 листопада
/з ,,:, 8 по 2, ІІ/.
І99бр.

128

Пrотоколи засідань колегії
прокуратури області за 1996
рік і матеріали до них. Том
5 /останній/ J•,!?J 12, ІЗ/.

І8 грудня І99бр.
26 грудня І996р.

144

Протоколи міпвідомчих нарад
правоохоронних органів області за !996 рік і матеріали
12 червня І99бр.
до них.
ІІ ЛИПНЯ I9W/'p.

2б

Протокол і постанови иоординаційних нарад за 1996 рік і 19 лmого І99бр.
матеріали до них.
б листопада І99бр.

50

Протоколи Н8Р!д при прокурорі
області за 1996 рік t матерtа- 2 JШТого І996р.
лv. до них.
ЗО rрудюr ІWбр.
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І

ІЗ8б

1387

1388

1389

1390

І39І
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І

4

Протокол наради при прокурорі обметі від 2 серпня І99б
року і матеріаnи до нього.
Пnани роботи прокуратури
області на І� рік /піврічні/.
lнформаційний лист ГенервnьноЇ прокуратури Украіни про
позитивний досвід роботи прокуратури Тернопіпьсько! обпасті щодо розкриття і розслідування умисних вбивств від 27
червня 1996 року.

r

5

І

Іб

6
ден

14

2

!нформаційні листи лро позитивний досвід роботи nроку- 15 11Vl'OГO І99бр.
�орів області за 1996 рік. ЗО грудня І996р.

18

!нфор�аціт прокурора обnасті в Генеральну прокура-rуру
УкраЇни про стан прокурорськс-слідчої роботи,боротьбу
зі злочиннісm,зміцненнR за- 4 січня І99бр.
20 грудня І99бр.
конності за 19-6 рік.

122

1нформаціі,доповідні записки прокурора області в Генерзльну прокура�уру Украfни про додер�ання вимог Закону Украfни "Про об"єднання громадян" в обпас�rі за
ІЗ rруДНJІ Imp.
1996 рік.
24 грудня І99бр.
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В!ДДL"І ЗАГАдЬНОГО НАГJІЯДУ
1392

1393

Аналізи,уз&Гапьнення роботи
органів прокуратури області
по здійсненню ззгапьноrо
нагляду за додерqнням законів за ІWб рік.
Узагальнення стану прокурорсь1tого нагляду за додер,;mнням

законів у економічній сфgрі
та інших напрямках загальнонаглядовоЇ діяльності рзйпрокуратур області за 1996
рік.

І394

26

50

Методичні реномsндац±У no
організаціЇ роботи міськрай-

прокуратур по здійсненню за-

гального наrля,цу,розроблені
пронуратурою області в 1996
році.

1395

1396

ДовтдRи,інформаціУ про роботу органів прокуратури по
здійсненню загального наrпяд;у за виконанням зак
. онів в 18 січня І99бр.
області за !996 рік.
27 грудня І996р.

І?

І22

Довідки про наслідки перевірок роботи 110 здіснеюm за-

гального иагпя:цу в райnрокур,1турах: обметі за 1996 рік.

34
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1398

1399

І400
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4

Протести в порядку нагnя,nу на
акти,що суперечать звконам t ? ,mтoro І99бр.
матеріапи до них з& 1996 рік. ІЗ rрудня І99бр.

'

5

ІІІ

Подаюія про усунення порушень

законів і матеріали до них за ІІ січня І99бр.
ІЗ 'l'p&ISHЯ І99бр.
1996 рік. Том І.

І05

Подання про усунення порушень
законів і матеріали до них за 14 'І'равня І996р.
ЗО вересня І99бр.
!995 рік. Том 2.

ІІ2

Подання про усунення порушень
законів і матеріали до них за І мовеиr І996р.
9 грудня І996р.
1996 рік. Том З /оо�анній/.

109

Ш;1В.1JІЬНО-СУДОВИй ВЩ1J1
1401

І402

Аналізи,узагальнення діяльності прокурорів у цивfпьному та
арбітражному судочинстві і
інщі за 1996 рік.
Узагальнення прантики звернень
прокурорів до суду з заявами в
інтересах громадян та участі
прокурорів в судовому розгnяді
справ даної категорії за І півріччя 1996 року /обппрокуратури
та райпрокуратур обпасті/.

55

34

І

6

r�

"'··

_____

- 22 -

r
______ r _________________

---------------------------------t,

1,2

r

_.,;.:.._:....;;::::,._.:.,_

)

!403

1404

1405

1406

1407
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4

Узагальнення прак'l'ики участі
прокурорів у розrля.ці справ
арбіт ра�.ним судом області за
9 міс.яців 1996 року /оби проку
рату ри Ї раАпрокуратур облаС'І'і/.

І 6

§

50

Методичні рекомендаці! "Підго
товка та nред"яв•енн� позовів
про відmнодування шкоци,запо
ділноЇ підприємствам,устаиовам,
оргаиіпацілм Ї� пре.цj�никами"
розроблені прокуратурою облас
ті в І99б роцt.

19

Доповідна записка прокуратури
області в Генеральну прокура
ту-ру УкраЇни про рззул ьта'l'и
перевірки дотримання арбітра�
ним судом об1І8сті норм чинного
законодавства від Іб серпня
1996 poRy.

5

Довідки про наслідки пsревірок
роботи по організацfЇ діяльнос
ті у цивільному та арбіт ра�ному
судочинстві райnрокуf)8тур облас
ті за І99б рік.
Поданюr про усунення порушень
згконів т& матерrатt до них
зв 1996 рік.

23 квітня І 99бр.
25 rру.цюr І 99бр.
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!СРИМ1НАЛЬНО-СУДСВИЙ В UЩЦ

І408

1409

І4ІО

Аналізи,узагапьн ення с-rану
прокурорського наrляду за
рuзглядом кримінальних
справ у судах за 1996 рік.
1нформації nрокурсра обметі
в Ген�рвльну прокуратуру
України про стан участі прокурорів у кримінальному судо- 24 червня І99бр.
чинстві за 1996 рік.
ЗО серпи� І99бр.
Довідки про наслідки r.,e�вfрок роботи по організації
діяльності у кримінальному
судочинстві райпрокуtеТУР
області за І99б рік.

б3

ІІ

21

НАГЛЯД ЗА ДОДЕFІКАННЯМ ЗАКОН!Б

ПРО НАЦ!ОНАJJ.ЬНУ БЕ'3ПЕКУ7ДЕРЕАВНИИ КОРДОН 1 МИТНУ СПРАВУ
І4ІІ

Узагальнення практини прокурорського нагляду за додержвнням законодавства про свободу
совісті та релігійні організsцtї.розгьду звернень громадян
щодо міжконфесійних відносин
проведені прокуратурою oбJJaC'l't
за !995-1996 роки.

зз

І 6

,.�.
'

'І',•

______

- 24 -

__________

__________,

----------------------------------t
І

12

f

...:,�:.,..;:;;--...:....

1412

З

...;..

І

.;.

4

_,;;;._,

r

5

ріше:�ь суду, розпоряд�кень обл

І4ІЗ

1414

1415

держадміністраці У з питань
вододіння культовими бfдівпя
ми і майном за І996 рік.

Іб

Узагапьнення прмти1tи проку
рорського нагляду за виконан
ням слідчим підрозділом УСБ
в області вимог закону щодо
збереК<ення та вирішення пи
тань про речові докази за
!996 рік.

з

1нqюрмації ,доповідні записки

прокуратури області в Гене
ральну прокуратуру України
про стан прокурорського наг
лпду за дод�ржанням митного
законодавства та заУ-он�цавст
ва в органах СБУ обnв.сті за
? беразн� І99бр.
20 грудня І9{Ібр.
І996 рік.

Іб

Довідпа про наслідки перевір
ки nроведеноr Генерзnьиою
nрокура.турою Украінп в проку
ратурі обм.стЇ ста»у додер�вн
ня законодввства YwparнrA у
сферах мі�он�сій:Г/.Х '!'З мf-

нацtонаnьних відносин від
З ��ресхл !996 р��У-

6

ДСК

У�в.гrнzьнення стану прокурорсь
кого нагляду за доде�аЮJям

законодавства про об"єднання
громадян та стану виконання

'f"

І

24

- 25 -
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І
І4Іб

І4І7

1418

1419
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'

з

'

4

r

§

Довідки про наслідки перевірок
стану дотримання Законів Укра!ни "Про свободу совісті та релігЇйні організаціf".,"Про
об"єдиання громадян" в обпасній Ї районних держадміністраціях та подання про усунеЮІя
порушень законів за 1996 рік.

122

Доповідна записка про наспідки перевірки в управлінні
Слу:.r<б�r безпеки України в обмсті законності реєстрації та
вирішення заяв і повідомлень
про злочиии,достовірніс�ь Ух
обліну від 26 червня 1996 року.

з

Доповідна записка про наспідки перевірки додержання митними органами законодавства
про адміністрати вну відповідальність зв порушеннJJ митюtх
правил від 27 пютого 1996 рок у.
Довідки про наслідки перевірон роботи райnрокуратур
обnасті по наrлJЩ.У за додер�анням законів Спу�бОІО безпеки та оргаЮ1ии охорони
дер�авкого і митного кордонів УкраЇни за 1996 рік.

g
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ДСК
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І420

1421

,..

Протести,поданн� npo усунення
порушень законів 'l'a ма'І'еріапи 5 березня І�р.
до них за 1996 рік.
7 березня Iggf)p.
Ста�истичний звіт про роботу
прокурора області по справах
органів націонаnьної безпеки
/ф.П/ за 1996 рік.

26

8

СJІ1дЧЕ УllаВЛ1ЮШ
1422

1423

Аналізи,узагальнення стану
�лочинності та прокурорсько
го нагляду за додершшням
законності під час розсліду
вання злочинів,при проведенні
слідства та дізнання в обnас
тj за І99б рік.
Аналізи,узагальнення стану
прокурорського нагляду за
додерRанням законності діз
нанням і слідчимr-1 органів
внутрішніх сп�.в Тернопіnьсь
кот області при розслідуван
ні кримінальних справ про
нерозкриті злочини за 1996
ртк /обпnрокуратури та рай
прокуратур області/.

ІІб

79

І t

с,}

1424

2

'

- 27 -
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Аналізи,узагаиьненн� ману
додер�ання законності органами дізнання t попереднього
слідства УМВС Украіни в Тернопtnьській області при розслідуванні криміна11ьних
справ про злочини проти жит-

1425

1426

тя,здоров"я і гідності особи за І996 рік /облnрокуратури та райпрокуратур області/.

бІ

Аналізи,узагальнення стану
прокурорського иагnя.цу за
додераанням: законодавства
при розслід�ванні криміналь
них: справ про злочини проти
�иття,здоров ".я і гідності
особи,вчинені неповнолітні
ми та малоnітніми,яні не
досягля віку,з якого насту
пає кримінальна відповідаль
ність за !996 рік /облпроку
ратури та райпрокуратур
області/.

50

Аналізи,узагальнення стану
роботи правоохороffііИх орга
нів Тернопільської області
по боротьбі із злочиннісю
в сфері економіни за 1996
рік /обллрокура'l'ури та рай
прокуратур області/.

88

І 6

- 28 І
;/

142?

1428
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1429

1430

1431
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Аналізи,узагапьнення С'І'ану
прокурорського наrж.fІ,Цу за
виконанням законів при пров.:Jденні слідства та дізнакня за І півріччя І996 рску
/райпрокуратур обnасті/.

57

lнфор�ціт в Генерзльну прокуратуру України про стан
злочинності і прокурорського нагляду за виконанням законів при проведенні слід9 січня ІWбр.
ства та дізнанюt в області
за І99б рік.
ЗО грудня І99бр.

87

Довідки про нsсnідки пере
вірок роботи слідчого апа
рату органів прокуратури
області та прокурорського
нагляду за слідством і .ц,tз
нанням за І99б рік.
Подання та постанови про
усун�ння порусrень законів
та матеріали до них за
15 березня І99бр.
1996 рік.
28 иистоnада І99бр.
��d LJ-!f�.

Наглядове nровад�ення no
Fримінапьній справі �152298
ПаладійчуКа 1.М.,засуд��:tено"
ro за ст.ст. 93 п.п. "Б" , ,, г,
"ж",140 ч.2, 229-1 ч.З ЮС
Укрв.Їни ЦО ВИНЯ'І'RОВОЇ міри
покарання за 199& рік.

79

95
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І

1434

1435
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Наглядове провад�ення по кри
мінальній справі J ІІбІбб
Петрина М.М. /та інпих/.засуд
�еного за ст.ст. 93 п.п. "Г".
"!!(",69, І42 ч.З, ІІ? ч.З, ІІ?
ч.4, ІІ8 ч.2, І? ч.2, g3 п.п.
"a","e","i:t","з",222 ч.І КК
УкраЇни до ВИНЯТКОВОЇ міри
покарання за 1996 рік.Том І.

263

Наглядове nроваджеЮІя по криІІбІбб
мінальній справі
п�трика М.М. /та іюnих/, за
суд�еного за ст.ст. 93 п.п.
"г",",it", 69, !42 ч.З, 117 ч.З,
ІІ7 ч.4, ІІ8 ч.2, І? ч.2, 93
п.п. "8","е","�","з", 222 ч.І,
КК Унрвїни до виняткової міри
покарання за 1996 рік. Том 2.

192

Наглядове провац�ення по кри
мjнальній cnpaвf J!Ь ІІбІбб
П9трю(а ?4.1. /та інших/, за
суд�еного за ст.ст. 93 п.п.
"г",•'>К", 69, 142 ч.З, ІІ? ч.з.
ІІ? ч.4, ІІ8 ч.2, І? ч.2, 93
п.п. "а","е","�","з". 222 ч.І
нк України до ВИНЯТКОВО! иtри
гокарзння за !996 рік.Том З.

205

НагхRдове провад�ення по кри
мінальній справі • ІІбІбб
Іlетрика М.М. /та інших/. за
судженого за ст.ст. 93 п.п.
"г","r.i:", 69. 142 ч.з. ІІ? ч.З,
ІІ? ч.4, ІІВ ч.2, І? ч.2. 93
п.п. "а","е","�","з", 222 ч.І

І 6

І t

а

- зо з-

!

--,-.____4 ------

кк України до винятRово
.
понарання за І99б . т' Мtри
nvtк" о
І-436

м 4.

Нагr.ядове nровад:,:енн

. льнr. й сп
я по кр�мrнs�
раві № ІІ6Ібб
Петрика М.М. /та iнm••v/
заного за ст.ст. 93 п.п.
судже
"r " ' "ж " ' 69, �
142 ч.з, ІІ? ч
ІІ? ч.4, ІІ8 ч.2� І? ч.2, З
п.п. "а" ' "е" rr.,. n , "з � , t:)1)2
' "'
,.,,_, ч.І
КК Укра тни до ВИНЯ'l'ковоі міри
покарання за 1996 рік.Том 5.
УІА.

25І

,

93'

1437

ЗІЗ

Наглядове провадження по юзиміна.льнfй справі 1i ІІбІбб
Петрика М.М. /та інших/ ,за

ого зв ст.ст. 9З п.п.
�ен
суд
"
"
"
,,г , ж , 69, І42 ч.3,117 ч.З,
ІІ? ч.4, ІІ8 ч.2, 17 ч.2, 93
п.л. "а"," е",''R","з", 222 ч.І

Ю( Укра

rни

до ВИНЯТКОВО! міри
щжаре.иня за. 1996 рік. Том б.

І438

Наглядове провад�еЮія по кри

мінальній справі ,� ПбІбб
!Іетрика М.М. /та іюnих/, за
судженого за ст.ст. 93 п.п.
t
.З
" г" • "=
п • , 69 • І42 ч.З, ІІ7 ч ,

117 ч.4, ІІ8 ч.2, 17 ч.2, 93
. • "з" t 222 ч.І
� ' "в" • "�"
п.п. """"

України ДО BИHtrl'I(OBO! міри
t ?•
покарання за 1996 рік. To�

кк

ЗІб

- ЗІ -

..-! ,
----З-------І---------:--����
------f 5 1 6
4
І f 2 '
!439

Наглядове провад�ення по кри
мЇиальній справt � ІІ6166
Петрика М.М. /тз іюnих/, за
суд;;�;еного за ст.ст. 93 п.п.
"г"""іі\", б9, 142 ч.З, ІІ7 ч.З,
117 ч.4, ІІ8 ч.2, 17 ч.2, 93
"А" "·"'"
"з" t 22.2 ч • І
п • п • "б"
a , - t
· t
ки Укра тни ДО ВИНЯТКОВОЇ міри
покарання за Igt"Jб рік. Том 8
/ос-rsннtй/.
"'

126

В!)JД1Л НАГJJ.ЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ЗАКОН!В СШЩ!АЛЬНИМИ Пtдюзд!
ЛАМИ ПО ЕОРОТЬВ1 3 ОН'АН1ЗОВА
НОЮ 3ЛОЧИНН1СТЮ слtдчого
УПРАВJІіННЯ
1440

І44І

Ана лі: зи ,узагапьненн.я с'l•ану
лро�урорського нагляду за
додержанням законодавства,
спрямованого на боротьбу з
організованою злочинністю
за І99б рік.
інформаціr в Генеральну про
куратуру УкраЇни про стан
Щ?ОКJ'РОРСЬКОГО нагляду зs до
де р,,кання.! заксномвства сnря
мсвансгс на боротьбу з орrанf
зованою злочинністю в області 4 СЇЧНJІ І99бр.
за !996 рfк.
2 rруДJІJІ І996р.

56

Іб
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1444

5 І 6

Д.r,вЇД!r:f про нзслідJш п��вірок
дстр:і:-rания чинного Зf\)\()НОДВ'ІJС!'ва у діяльності спnціа;�ьних
підрозділів пс боротьбі з 1:0рупцfєю та opr-a,'iЇЗG:ВQHO!f> зло-

ч-�шнfст10 органіn ВН)і�рі111ніл
справ та сл::,1-цб�-t бе�п-1ки в r>б11асті 38 І99б рЇr<.

1443

r

.

34

До.відки про на.слЇдни пер�вrрок

дотримання законност:: при розглsrді 38JІВ т ПОВЇДОМЛР.НЬ про зnочини,що надійmлr,t у ЯЇДЦЇЛ "К" УСБУ
в області та в УВОЗ УМВС в nбмсті за І99б рік.

50

Подання та постанови про усу
ненн5r порушень законів і ма І2 СЇЧНJІ І996р.
ЗІ грудня ІWбр.
теріали до ни� за І99б рік.

аз

НАГЛНД 3А ДОДЕРіnАННЯМ
КРИМ1ИАJ1ЬНО-ВИКСНАВЧОГО
ЗАКОНОдАВСТВА
1445

Узагальнения,аналЇз стану
прокурорського нагляду з�
додерааниям криміНflльно-ви
кnнавчого закон�nаваем 8
місЦRх поnереднього ув"язн9н
ня і виконаюur покгрань прове
дені прокуратурою обметі за

1996 рік.

23

....
r

- зз І !

1446

2 '

з
Аналіз,узагажьнення с-rану
прокурорського наrnя,цу за
додерNанням законів в ВТУ,
проведені прокуратурою з
nитань нагляду за додерuнням кримЇиально-випонавчоrо
законодавства за 1996 рік.

'

'

5

�,,

1нформаціr в Генеральну прокуратуру Укра Їни і обnде�адміністрацію про стан прокурорського нагляду за доде р7.щниям законів у виправно-трудових установах облвс- ІІ січня Iggбp.
28 листопада І99бр. 24
ті за 1995 рік.

1448

Доповідні записки,довідRи
про проведену роботу по наг

ляду за виRонаннт.1 Указу
Президента УкраЇни від 27

червня 1996 року "Про амніс
тію з нагоди п"ятоЇ річниці
незалеr-шості Украіни" за 1996
рІк /по облвсті і районах/.

1449

Довідки про наслідки переві
рок роботи райпрокуратур
області з питань наrляду за
додерпанним кримінально-ви
конавчого законодавства за
І996 рtк.

'.�
�
І

1447
І/

1 6

65

54
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І45І

1452
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Довід1ш перевірак про додеРаання законів,по�ння npo
усу нн недоліків в інспекя
робіт райвідцt.яхн�виправних
ділів внутрішніх справ за
!996 рік. Том І /Береr.,ани.JІаиівці/.

139

Довідки перевірок про додер..
-.:<ання зв.конtв,подв.ння про
усунення недоліків в інспекцrях виправних робіт раЯвідділtв внутрішніх справ за
1996 рік. Том 2 /останній/
/Підволочиськ-іlІумськ,м.Тернопіль/.

І2І

Довідки перевірок про додерvтння за1!онів в установі

Er-322/63, проведені прокуратурою з питань наrля;цу за
додер!УJ.нням кримінально-виRонавчого законодавства за
1996 рік /є загальні по всіх
виправно-трудових устанозах/.

1453

4

Довідки перевірок про додер:і:ЗННR законів в установі
ЕІ'-322/ІІ2, проведені прокуратурою з питань нвгnяду за
додер1Rанням кримінально-винонавчоrо законодавства за
1996 рЇR.
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1454

1455

I4ffi

І 1457

Довідки перевірок про додеР
жзння законів,поданкя про
усуненн� недоліків та мате
рів.ли до них в слідчому ізо
ляторі УВС/ ЕТ-322/202 / за
І99б рік.

ІОО

Подання пре усунення порушень
кримінальио-виконавчоrо зако
нодавства та матеріали до них І2 березня І996р.
ЗО грудня І99бр.
за І996 рік.

52

Протести,ппдання про усунення
порушень кримінально-виконав
чого законодавства в установі
Е:1'-322/бЗ, внесені прокурату
рою з питань нагли.цу за додер
жанням кримінально-виконавчого
законодавства та матеріали до 27 січня І996р.
них за І996 рік.
26 грудня І99бр.

ІбЗ

Протести,nода.ння про усунення
порушень кримінально-виконав
чого законодавства в установі
�'Т -322/ІІ2, внесені прохурату
рою з питань нагляду за додsр
&анням кримінально-виконавчого
занонодавС'l'ва та матеріаnи до ІО січня І99бр.
них за 1996 рік.
2 грудня І�р.

154

ДСК
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН1В

ПРО ПРАВА
1458

,�

1459

НFJІОВНОJІ1ТН1Х

Оrляд,узагаnьнення стану прокурорського нагляду за додержанням законів про права неповнолітніх,проведені прокуратурою області за І996 рік.
Узагальнення стану цодержання
закоЮІості застосування заходів впливу за правопорушення
до осіб,які відбувають покарання та вимог законодавства
при розгляді заяв і скарг засудRених в Бережанській виховно-трудовій коnоніf,проведені
прокуратурою з питань неrл,щу
за дод�р�анням кримінально-виконавчого законодавства за
І99б рік.

1460

І46І

Аналізи,узаrаnьнення стану
прокурорського наrляду за
виttонанням законів про права неповнолітніх за І996
рік /райпрокуратур обласі'і/.
Інформаційний nиет ГенерапьноЇ
прокуратури Украіни про nози�изний досвід робО'l'и прокура�ури
Тернопіпьськоі області по здіАснеюпо нагляду зs дО'l'риN&НЮtМ
норм Закону Ухраїни "Про осві�у"
ві д 28 березня І� роху.
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!нформаціі,доповfдні записки
в Генеральну прокуратуру
УкраЇни про стан прокурорського на.гnпду за додеtтанням
законів про неповнолітніх за 19 КВЇ'l'НЯ І�р.
ЗО грудня ІWбр.
І996 рік.
Довідки про наслідки перевірок роботи Борщівської райпрокуратури області з питань
нагляду за додерRанням законів про права неповнолітніх
та дотримання законності
слідчими органів внутрішніх
справ при поруmеЮіі кримінальних справ щодо неповнолітніх за 1996 рік.

5

32

б

1464

ДовtДRи перевірок про додер
жання законів в Бережанській
�иковно-трудовій колонЇЇ за
1996 рік.

1465

Протести,поцання про усунення
порушень законів та матеріали 5 березня 199бр.
до них за 1996 рік.
4 листопада І99бр. 93

1466

ПротеС'!'и,поданнв про усунення
порушень кримінально-виконав
чого за:ионодавства в Бере1=tансь
ктй виховно-трудовій копоніУ,
внесені прокуратурою з питань
нагляду за додер,!t&нктr кримінально-виконавчого законодавс'l'- 15 Jm'l'oro І99бр.
ва та ма.теріали до них за 1996
рік.

25 rрудюr І9ібр.
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НАГЛЯД ЗА дОДЕРМАННЯМ ПРИЮ
ДООХОРОЮіОГО ЗАКОНОдАВСТВА

)

!467

І4б8

1469

!нq10рма11ійний лис'l' про резухь
тати прокурорського наrляду за
додер�.анням природоохоронного
земоиодавства в області за
!996 рік.
Довідки про наслідки перевірок
роботи стану прокурорського
нагляду за додер�r.анням приро
доо�оронного законодавства в
райпрокуратурах області за
І99б рік.

Протести в порядку нагляду на
ак�и,що суперечать законам,по
дання про усунення порушень
законів та матеріали до них 2? moтoro І99бр.
за І996 рік.
25 грудня І996р.
НАГЛf'JД ЗА ДОДЕР: WiliЯM ЗАКОНО

1470

І47()а

ДАВСТВА ПРО АдМ!Н!СТРАТИВНl
ПРАВОПОРУ'JІЕННЯ

Довідки про наслідни перевірок
роботи райпрокуратур обпа.сті по
здійсненню нагляду за додермн
ням законодавства про адмініст
ративні порушення та боротьбу з
корупцією за І99б рік.

Протести в nорядку нагм.цу нв
акти,що суперечать занонам,
подаЮJя про усунення порушень
законів та матеріапи до них 4 січня І99бр.
�а !996 рі}(.
26 грудня І99бр.

5
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І
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ОРГАІf1ЗАЦ1я РОБОТИ ТА КОШ'ЮJІЬ

ВИКОНАННЯ

І47І

1472

!

Аналіз роботи лрnкуратури обnасті по розгляду звернень громадян
за !996 рЇк.
Довr,цни лро насnідки перевірок
стану організацtr роботи в райпрокуратурах області за !996 рік.

16

23

DЩ1JI СТАТИСТИЮ1

І47З

1474

1475

1476

Статистичні дані про злочинність та робо ту прокуратури
області за 1996 рін.

4І

Зведені статистичні звіти про
роботу прокуратури області
/ф.І-СJІ,П,2-Е,додатки до них/
за 1996 рік.

25

Статистичні звіти про робо�у
райпрокура.тур обnаС'І'Ї /m.I-CJI,
П,2-Е,додатки де них/за 1996
рік. Том І /Вережани..J!анівці/.

Статистичні звіти про роботу
райпрокура'l'ур області /ф.І-СЛ,
П,2-Е"додатки до них/ за 1996
рік. Том 2 /останній/ /МонаС'l'ириськ-Шумськ,місто Тернопіль,
спецпрокуратура/.

ІбІ

14?

І &

(

- 40 1 !
14?7

з

2 '

І

4

Статистичні звіти про роботу
прокуратури області /ф.П/ за
1996 рік /сnідчоrо упрввхіння та відділів об лпро1суратури/.

'

5

62

ВlддlЛ ІSАЩ?1В

1478
1479

Звіт про роботу з �адрами
за І99б рік.
Аналізи стану робо'l'и з добору.виховання f підготовки
кадрtв.дисципnінарної практики та атестування прокурорсько-слідчих працівників прокуратури області за !996 рік.

Іб

26

БЩІЛ ПJ!АНУВАННЯ 1
іЬіНАНСУВАННЯ

1480

1481

Штатні розклади працівників
прокуратур області і районів
Т8. RОШТориси видатків на 1996
рік.

70

Баланс виконання кошторису
видатків за 1996 рік.

ІВ

ПРОФС111JІкОВИй RОМ1ТЕТ
1482

Протоноли з № І по, Іб засідань пра,_jспіхновоrо кочі'І'е�У 25 січюr ІWбр.
за 1996 рік.
ІО rруДНJІ І�р.
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І 6
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І490

І49І

І

1492

1493

1494
І495

1496

Протоноnи звсідгнь wоиегіі
rтроwуратури облвстt з1t rm
рtк Ї мзтерfа,т до них. Том ІВ червн,r IW7p.
8 серпня І997р.
З /з б no � 9/.

Іб5

Про�околи засідань колегії
прокуратури області за 1997
рЇк Ї матеріали до них. Том І8 cepnнR IW7p.
4 j,:• ІО, ІІ/.
23 вересня IWlp.

І�

Протоколи засідань ксnеrії
прокуратури області за І99?
рік і матеріали до них. Tou 28 �овтня І99?р.
5 /останній/ /з -; 12 по І5/.ЗО груд ня І997р.

Іб9

Протокол Ї постанови координаційиик нарад за І997 ртк ІВ 1m'l'oro І99'7р.
t матеріали до них:.
ЗО травня І99?р.

37

Протоколи нарад при прокуро- 12 7m'l'oгo IW7p.
24 листопада І997р.
pf області за І99? рік.

І5

Плани роботи Щ"ІоF.уратури
області не. І99? рtк /піврЇчнf/.
Аналізи роботи орrаніз і
вf.ццтлів прокуратури обпесті
щодо розгляду :3:sерн�нь гро
мад.ті за 1997 рік.

23

р

-'
І

1497

1498
у

1499

!500

2
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- 43 �
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r

Узаrапькення стану npottypopcького нагляду за додер!tанняu
законодавства про об"е.цнання
громадян за І nівріччи 1997
por:y.

r

5

І

8

ДСК

!нформаційні ЛИС'l'И про позитивния досвід роботи проку- 28 Jm'l'OI'O IW7p.
І9 грудня І997р�
рорів обметі за І997 ріх.

14

інформаці Ї npcrtypopз сбмс-rі
в Генер&льну прскуратуру
Укра!mі про стан прокурорсько-слідчої роботи,боротьбу
зі злочиниістю,зміцнеЮІя
законності за І99? рік. Том 9 січня І997р.
2б червня І997р.
І.

ІОВ

!ифорааціЇ прокурора області
в Генеральну прокура�уру
України про ст�н прокурорсько-слідчої роботи,боротьбу
зі злочинністю,зміцнення за-

конності за !997 рік.Том 2
/останній/.
!501

4

пня І997р.
426лигрудня
І997р.

105

Укрnrни "Про об"єднання гро- 26 пипня IW1p.
ма,цянt' в обпастt за 1997 рік. 15 �овтня IW?p .

14

1нформація,доповідна записка
прокурора області в Г9нераnьну прокуратуру Ук13Уни про

Д(')дер'КаЮfя вимоr· Закону

&

'/А

.'-

2

Isr>2
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БИlСОНЗНЮ)

і

5

Довідка про наслідки перевірки,
проведенот Генgраnьною лроRуратурою УкраУни стану організаціі
робс.т� прокуратури області по
Закону Ухратюf

•• Пр()

прокуратуру" нід І6 січня 199?
року.
!5')3

'

Рr11_1ания ІЮЛеГЇТ Генераnьнот
прокуратур:.r Украrни �одо звіту прокурора області про проведену робпту від ІЗ лютого
IW7 року та пЛР.н його виконання.

15

б

BiJ]AtJ1 ЗАГАЛЬНОГО НАГлядУ
15')4

15'15

15':>6

Аналіз,узагальненнр рсботи
оргаиів лрокуратур:1 об ласті
по здійсненню загального нагляду за дод9р�·гиням законів
за І997 рін.

ЗІ

д�відки,ін�ор-.muіт про роботу
органів nрокурату�и по здійсненню загального нагляду за
виконанням законів в області 28 січня І99?р.
за I<J9? рік.
26 груднп І99?р .

97

Довідки про наслід�и nеревірок роботи по здіRсненню загального нагл..qду в райnрокуратурах області за 199? рі�.
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І

1507

1508

!509

1510
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І 6

Протести в порядку иагnлду на
акти.що суперечааrь законам Ї 15 СЇЧНJІ IW1p.
матеріали до них зs І997 рЇк. 24 грудня IW?p.

141

Подання про усунення порушень
закон ів і матеріали до них за 22 січня І997р.
І99? рік. Том І.
І RВЇ'І'НЯ IWlp.

І5І

Подання про усунення nоруmень
законів і матеріали до них за ІВ квітю, І99?р.
!997 рік. Том 2.
І5 1І�ІПИЯ IWlp.

І68

Подання про усунення порушень
.::_Jаконів і матеріали до иих: за Іб JtИПНЯ І99?р •
!997 рік. Том З /останній/.
26 грудня IW1p.

І4б

Ц:ЛВ!ЛЬНQ-СУJjОВИй • Jl!і'Ш1Л

І5ІІ

1512

Аналtз,узагальнсння ді яльнос
ті прокурорів у цивЇпьному та
а:рбітра�иому судочинс'І'ві і
ЇН!.Пі за І99? рік.
1нФормаційний хист ГенерахьноЇ
прокуратури Украіни Afipo робо
ту міськр&йnрокурорів Тернопіль
ськоr і ХмельницькоЇ обпастей
по npeд"eneюm позовів npo від
шкодування збитків аа рахунок
посадових осіб" від І2 червня
1997 року.

69
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1513

І5І4
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1515
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1нформації,доповідкі записки
прокуратури обnасті в Генеральну прокуратуру України npo
стан участі прокурорів у цивільному та арбітра�ному судо- ІІ червня І997р.
чинствf зе. !99? рік.
2б грудня І997р.
Довідки про наслідки nеревірок роботи по opraнiзaufi
діяльн�сті у цивільному та
арбітра�ному судочинстві
райпрокуратур області��
!997 рік.
Подання про усунення порушень
законів та матеріали до ни,с 26 серпня І99?р.
за 1997 рік.
29 �,е,ресня IW?p.

5

32

50

зз

КН1М1НАJІЬНО-С.УДОВ.Ий.Вtдцtл
1516

І5І?

Аналізи,узагальненнл стану
прокурорського Н8J'Л!!Р.У 1а
розглядом кримінальНІ1к справ
в судах за І99? рік.

56

!нформаціЇ прокурора обnастf
в Генеральну прокуратуру
УкраЇни про стан участі прокурорів у кримінальному су- 9 січнrt І99?р.
дочинстві за 1997 pir..
ІО грудня І997р.

14

І 6
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�1519

Довідка про насхіДRи перевір
ки проведеної ГеtІЗраnьною
прокуратурою Укра.Їни в проху
ратурі області організаціі
роботи по учв.сті прокурорів у
судових процесах та по підтри
манню державного обвинувачення
від 9 січня 1997 року.
Довідки про наслідки перевірок
роботи по організації діяль
ності у кримінапьному судо
чинстві райпрокуратур області
за І99? рік.

б

51

НАГJlЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАНОН1В

ПРО НАЦ!ОІWІЬНУ Б&ЗПЕКУ ,ДЕР
ЖАВНИИ КОРДОН 1 МИТНУ СПРАВУ
1520

1521

Аналіз стану додержання законо
давства Унраїни щодо міmrонфе
сійнюс відносин в області за
ІО міс5'Ців 1997 року.
1.нфор��аці.я,доповідна записка

ІВ

прокуратури області в Генераль
ну проку{J8туру Украіни про с�ан
прокурорського наrпяцу за додер
}Jанням митного заионодавС'l'ва та
законодавства в органах СВУ
7 березня IW1p.
обпасті за 1997 рік.
14 квітня IW1p. ІО

- 48 І
V

1522

'
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з

Довідки,інформаціі про наслідки перевірок стану про-

'

4

І

5

курор�ького нагляду за до-

дер,,анням законодавства у
сфері мі�tнонфзсійних,міn-

національних відносин,законодавства про об"єдЮ1ІіИЯ
громsд.Rн в області та по,цання про усунення порушень законjв за І99? рік.

r'I
,

1523

1524

Про•rести, подання про усукення: порушень законів та мате- ЗО еі-чня І997р.
ріали до ю1х за І99? рік.
І2 грудюr І997р.

пр окурора о б.пасті no справах
органів національної безпеки
/rn.П/ за 1997 рік.

91

145

Сте.тистичний звіт про роботу

10

В1ДЦ1JІ НАГляд1 ЗА ДОДВРМАННЯМ
ЗАНОНіВ ПРА ПЮВFДЕНН1 СJІ1ДСТ

1525

ВА ОРГАНАМИ ПЮИУРАтУРИ СJІ1ДЧОГО УПРАВЛ1ННЯ

Аналізи,узагапьненн я стану зпо
ду з Ї прок рорс к го Н8Г
чиmfості
у
ь о
о
і
а д дер�
лпід
&
НаНЯин
я час розсnі.цуs
М яЗ злочинів,
ВR та діз
при провед�нні слідства
нання в області за 1997ОШІО
рік.СТ

45

І 6
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1527
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1528
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1нформаціт в Генеральн у проку
ратуру Украіни про с�ан зиочин
ності і прокурорського нагляду
за виконанням законів при проведенні слідства та д ізнання в І9 березня І99'7р.
26 грудня IW!p.
області за IW7 рік.

ЗЗ

Дові дки про наслідки перевірок
роботи слідчого апарату орга
нів прокуратури області та про
курорського нагляду за слідст
вом і дізнв.н ням за !997 рік.

17

Наглядове nровад�ення по кри
мінальній справі � ІбІ234
Гонча.ра Т .в. ,засуд1:1:еного за
ст.ст. 93 п.п."а","1:t","д",
ІІ7 ч.4, ІІ8 ч.2, І42 ч.З КК
Укра.Їни ДО ВИНЯТКОВОЇ міри
понарання за 1997 рік.
В!ДЦ1Л НАГЛЯДУ ЗА ДОдЕРЖАННЯМ
3АКОН1В ОРГАНАМИ дtзнлння ТА
СН1ДЧИМИ ОРГАН1В ВНУТР11Ші1Х
СПРАВ СЛ1ДtЮГО УПРАВJІ!ННя

1529

4

Узвгальнзнн.я стану прокурорсь
кого нагляду за дотриманням за
коннос�rі при розспі,цуваюfі кри
мінальних справ органами дізнан
ня і попереднього слідства УМВС
в обметі за 1997 рік.

88

І 6

- 50 І f
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5

нас:лі,цки переві
рок стану дотримаюtn захон
нос'l't орган&JСА дfзнаюur і по

Довіw.и про

rrерзднього слідС'І'!5а раЯвідді•
лів УМВС в обJШ,С'l'і 'і'а дроиу
рорсь1юго н&rляду з цього

питання в райnрокуратурах
облзсті за 1997 рік.

І

!531

Подання та пос•rанови 11ро

усунення порушень законів і

8 січня І997р.
!.Іfа':ерЇали до них за !997 рік. ЗІ rрудня IW1p.

ЗА ДОдЕРЖАН
НЯМ 3АКОН1в СПЕЦ!АJІЬнИМИ
П!ДrоЗД!JІАМИ ПО ВОРОТЬВ! З
ОРГАН13СВАНОЮ ЗЛОtМНН1СТЮ
СJІ1,Ц1ЮГО УПРАВ111ННя
В1дд1Л НАГЛЯДУ

1532

Аналізи,узаг&льненн.я стану
прокурорського нагляду за
дод е�анням законо�ства,
спрямованого на боро�ь�у з
організованою злочиннісm
зз 199'7 рік.

1533

26

!нформаціЇ в ГеНІЗральну про

кура'l'уру України npo с'l'ан

прокурорського наrл.,щу за до
держанням законодавства спря
мованого на борО'l'ьбу з орга-

нізованою злочинністю в облас- ІО січня І99"1р.
З �ов�юr IW1p.
ті за 1997 рік.

ІІЗ

І 6

- 5І -

,J

І

' 2

1534

'

з

'

4

r

5

Довідки про наслідки перевірок дотримання чинного законодзвства у діяльності спеціаnьних підрозділів по бо-

рот"&,б і з ttдрупці вю та органі-

зованою злочинністю органів
внутрішніх справ та сnу�би
безпеки в обпасті за 1997 рік.
(·

1535

Довідки про наслідки 111еревірок дотримання: закониості при

розгляді заяв і повідомлень
про злочини.що надійшли у
відціл "К" УСБУ в області та
в УВОЗ УМВС в області зв 1997
рік.

1536

зо

Подання та постанови про
усунення порушень законів і ІО січня І997р.
матеріали до них за !997 рік. 29 грудня І99'7 р.

59

53

НАГJІЯд ЗА ДОДЕРі.АННШІ КFИі41-

НАJІЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАИОНОдАВСТВА
1537

Аналіз.узагальfтнНР. стану
прокурорського нагляду за
додер�аннлм кримінальновиконавчого законодавс-rва
в місцях попереднього ув"язнення і викона� покарань,
проведені прокуратурою оомсті за 199? рік.

2і

І

- 52 -

t)

І !

ІоЗВ

1539
�

1540

2

з

!

!

4

Аналізи,узаrальmння с-rану
прокурорського нагляду за
додер�НИЯ'М законів в m,
проведені прокуратурою з
питань нагляду за додеІ)1:\8нням кримінально-виконавчого
законодавства за 199? рік.
Анв.лfзи,узагальнення стану
додержання кримтнально-виконзвчого законодавства по
наслідках пзревірок роботи
Їнспенцій виправних робіт
райвідцілів вну'l'ріmнfх справ,
проведені райnрокуратурами
області за 1996 рік і І квартал І997 року.

!

5

'l:Z.
J1lf

68

1нформаціт в Генеральну про-

куратуру України Ї обпдер!і<-

адміністрацію про стан прокурорського нагляду за додер"{анн.ям законів у виправнотрудових установах області ІЗ січня І99?р.
за !997 рік.
29 вересня І997р.
1541

Довідки про наслідки перевірок роботи райnрокурату�
області з питань нагляду за
доде�анням кримінально-ви-конавчого законодавства за
199? рік.

38

71

І 6

- 53 -

V

І
І542

'

2

з

І

'

ДовЇДJ<И п�ревЇрок про додер�аннн законів,nоданни про
усунення недоліків в ЇНС;П'!Кціях: виправних робіт ре.Явідділів внутрішніх справ за
!997 рtн. Том І /Вере�ани 1{озова/.

t

1543

4

r

5

141

Довідки перевірак про додерї!{ання законів, подання про
усунення недопіків в інс11ек-

цЇ.ях виправних робіт раЯвід-

ділі?- :внутрішніх сr1рав зР,
І99? ртн. Том 2 /с-ст анній/

/Кременець-Шумськ,м.Тернопіль/.

1544

Довідки перевірок про додер»�ння законів в установі

Еr-322/63,проведені прокурзтурою з питань нагпя.цу зв.
додер�знням Rримінально-виконавчо�о зак�нод�встив за
І997 рікJє зsгаnьнf Ро всіх
виправно-трудових установах/.
1545

148

94

Довідки перевірок про додер:., ання законів в установі

ЕТ-322/ІІ2,nроведен і прокуратурою з питань нагляду за
додер:r.анням кримінапьно-виконавчого зsконодавсnа за 1997
рік.

ІІІ

І 6

•
- 54 -
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1546

1547

1548
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І

5

Довідки перевірок про додер�\ання законів,подвння про
усунення недnnіків та матеріали до них в слідчому fзоляторі УВС / ЕТ-322/202/ за
199? рік.
Подання про усунення порушень кримінально-виконавчого 38.І(онодавства та мате- ІЗ січня І997р.
ріали до них за 1997 р ік. 18 грудня І997р.

ДСК

60

Протести,подання про уоунення порушt3нь кримінально-ви-

ІСОНЗ.ВЧОГО закоНОД8ВСТВ8 в

установі Еr-322/63,внесені
прокуратурою з питань наrпя-

roJ за додер-;r.анням кримінвль-

но-виконавчого законодавства
та ма.теріали до них за 1997 І4 січня І997р.
29 г дня
І997р.
ру
рік.
1549

Протести,подання про усунення порушень кримінально-виконавчого законодsвстnа в
установі ЕІ'-322/ІІ2,внесені
прокуратурою з питань наrляЩJ за додер'іtанням кримінапьно-виконавчого законодавства
та матеріа11и до них за 1997 З січня IW1p.
рік.
22 грудня IW7p.

І 6

98

ІбЗ
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН1в
ПЮ ПРАВА НЕПОВНОJІ1ТН1Х
1550

і 1551

І 1552

1553

Аналіз,узагальнення стану про
курорського нагляду за додер
жанням законів про права непов
нолітніх,nроведені прокурату
рою області за 1997 рік.

37

Узагальнення стану додержаШія
в Бережанській виховно-трудо
вій колонfЇ законодавства про
режим щодо застосування захо
дrв заохочення,постуnлення та
зберігання заборонених предме
тів,при розгляді звернень,про
ведене прокуратуроD з питань
нагляду за додержанням кримі
нально-виконавчого законодавст
ва за !997 рік.

9

Аналізи,узагальнення стану
прокурорського нагляду за ви
конанням законів про права
неповнолітніх за І997 рік
/райпрокуратур області/.

зв

Доповідна записка,інформаціЇ
в Генеральну прокуратуру
України про стан прокурорсь
кого нагляду за додержанням
законів про неповнолітніх за 24 ,mтого І997р.
!997 рік.
І2 листопада І997р. ІЗ

1 6

- 56 І f

1555

1555

155?

2 t

з

4

r

5

Довідки про наслідки переві
рои роботи райпрокуратур
9бласті з питань наrnя.ц.v за
додержанням законів про ЩІfl
ва неповнолітніх за 1997 рік.

Зб

Довідки uеревірок про додер
жання законів в Бережанській
виховно-трудовій колоніт,про
ведені прокургтурою з питань
нагляду за додер:каю1ям кримі
нально-виконавчого законодавст
ва :за 1997 рік.

68

Протести,поданюr про усунення
порушень захонів та матеріа.пи 21 січня IWl p .
до них за 1997 рік.
4 г рудня І997р.

ІІ?

Протести t подання npo усунення
порушень кримінально-вик0нав
чого закснодзвства в Sере�:mнсь
кій виховно-трудовій колонії,
внесені прокуратурою з mrraнь
нагляд.У за додержанням кримі
нально-виконавчого законодавства та матеріали до них за 199? б ЛЮ'l'ОГО І997р.
2І лис'l'опада IWlp . 64
рік.

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВЩВА
1558

Аналізи С"І'ану доде�ння приро
доохороЮіого законодавства та
організаціі прокурорського наг
ля.цу н а цій діляtЩі роботи за
199? рік.

Іб

І 6
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І
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1559

1560
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4

1н�ормвuіт,доповідні записки
в Генеральну прокуратуру Укра
тни про стан додермння зако
нів лро охорону навколишнього
природного середовища обпзс'l'і 2() січня І997р.
за І99? рік.
25 грудня І997р.

r

5

24

Довідки про на.слідки переві

рок роботи стану прокурорсь
кого нагляду за додерш�нням

при родоохоро1іного законодавст

ва в райnрокуратурах області
за 199? рік.
І5бІ

Протести в поряд.ку нагляду на
акти ,що суперечать закона.1.1,
подання лро усунення порушень
законів та матеріали до них І? січня І997р.
за І99? рі1{.
4 грудня І997р.

ІО

7.)

НАГЛЯД аА ДОДЕРіr�ННЯ.\І ЗАКОНО
ДАВСТ!ЗА iIPG АША!Н!СТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУ:іlЕШіЯ
1562:..,

І5б2 tL-

І56З

Узагальнення стану боротьби з
корупuією в області та проку
рорського наГЛЯдУ з uього ли
танн� за 1996 рЇк і І півріч
ч� І997 poRy /облпрокуратури
та райпро1tуратур обметі/.
Узагальнення стану боротьби з
rсорупцією в області та прокурор
ськоrо нагл�ду з цього питання
за 199? рік /обллрокура�ури та
райпрокуратур області/.
Довідки про наслідки переві
рок роботи райпрокуратур об.пас
ті по здійсненню наrJІяду за
додерF.�анштм законодавства про

151

62

t

6

- 58 І І 2

'

з

'

адміністративні поруmення та
боротьбу з кору�щією за IW7
рік.

4

'

5

14

ОН"АН1ЗАЦ1Я ЮВОТИ ТА
КОНТЮ11Ь ВИКОНАННЯ
1564

Довідки про наслідки nеревірок стану організаціі роботи
в райпрокур:�турах обnас�і за
1997 рік.

Іб

ВЩ!Л СТА'ШС'!ИКИ
!565

ІЕбб

Збірник статистичної інформаціf про злочинність,розкриття
злочинів,слідчу роботу і прокурорський нагляд за І99? рік
виданий Генеральною прокур�турою Унратни Ів дані по областt/.
Статистичні дані про злочинність та роботу прокуратури
області за І997,І99З-І99? ро-

ки.
1567

Зведені статистичні звіти про
роботу прокуратури області
/ф.І-СЛ,П,2-Е,2-К,додатхи до
них/ за 1997 рік.

22

28

26

І 6
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І

5

Статистичні звіти про роб0'!')'

раЯпрокуратур oбJІSc-ri /ф.І-СІ,

П,2-Е,додатки до них/ за IWl
рЇк. Том І /Береr.t&НИ-Кременець/.
1569

і

Статистичні звіти про роботу
райпрокурвтур обпасті /ф.І-СИ,
П,2-Е,додатки до них/ за !997
рік. Том 2 /оС'!'анній/ /Ланівці-Шумськ,місто Тернопіль,
13пец11рокуратура/.

1570

Статистичні звіти про роботу
прокуратури області /ф.І-СJІ,
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за
І997 рік /слідчого управління
та відціnів облпрокуратури/.

140

148

64

вtпд1JІ КАДР1В
І57І

Звіт про робо-rу з кадрами
за 1997 рік.

15?2

Узаrальнення,анаnізи стану ро-

19

бо'l'и з ка,црами,дисцилnінарноr

практики,атестуваННR ntвцівни-

кrв,присвоєння кnасних чинів

та р�бо�rи з резервом кадрів за
!997 рік.

26

6
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1573

Довідни про насnідхи переві
рок стану роботи � кадрами в
райпрокуратура,с облаС!'і за
!997 рік.

15

В1ДЦ1Л ІШАКУВАННЯ 1
Ф1НАНСУВАННЯ
І574

Юrатні розписи прз.цівниrtів
прс,куратур 1)бnаст і і райо-

1-1ів та кошторис вида'І'КЇВ на

47

І997 рік.

1575

Валаис виконання кошторису
видатків за І997 рік.

ПРОФСПІJІКОВИй КОМ!ТЕІ'
1576

Протоколи з � І по МS ІО за-

сідань профспілкового коміте- б

І997р.

ЗІ rрудюr І997р.

ту за І99 7 рік.

15?7

JШ'l'ОГО

Фінансов�й звіт про виконан
ня :коІllторису прибутRів t ви
,цат�Їв ва І997 pfR.

24

2

І 9 9 8 рік
НЕРlвНИЦТВО 1
15?8

контюпь

Нанази прокурора облаС'l'Ї з
ОСНОВНОЇ ДЇЯЛЬНОС'l'Ї

рік.

за І996

зо січюr І9Ер.
ЗО rр7,цня IW&p. �

- 61 І f 2

з

'

4

r V"

15?9

Ро�поряд�ення прокурора облас- 4 ci11ИJ1r ІМр.
24 rр7ДНІІ ІіІ&р. 230
rr і за І998 р ЇК.

І580

Протоколи засідань копегіУ
прокуратури області за 1998
рік і ма•rеріали до них. Том І 5 JШІІІОГО І Мр.
ІВ JШll'oro IW&p.
/n,�'I:. І , 2/.

203

1581

Протоколи засідань колегії
прокуратури області за IW8
рік і матеріали до них.Том 2 12 березня І998р.
ІЗ кві�rм І998р. 139
/!;; "J З,4/.

1582

Протоколи засідань колегії
прокуратури області за 1998
рік r матеріали до них.Том
з Jг·?; 5,6/.

1583

1584

1585

20 червня І998р.
25 червня І998р.

?8

Протоколи засідань коnегіт
прокуратури області за 1998
26 серпня IWSp.
рtн: і матеріали до ю,:х. Том
І вересня IWSp.
4 /�'!, 7,8/.

ІЗб

Протокоnи засідань F.oneгir
nрокуратj•ри (\б мст і за І998
ріні матеріали до них. Том 5 ЖOB'l'Hlf І998р.
12 листопада І998р.
5 /з � 9 по •1 І2/.

158

Протоколи засідань колегіЇ
прокуратури обметі за 1998
рік і мат�ріали до них. Том 20 JJИC!'o�_IW&p.
б /останнtй/ / И ІЗ.І4/. 8 rрудшr Iwap.

І?8

f 6

(

!11111---..... ----------�------�-----.
- 62 І

I58G

158?

1588

1589

І590

І59І

1592

?
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f

з

•

4

r

І

5

Пр�токоnи і постанови цf�ві
домчих нарад правоохоронних
органів об.nаотt за 1998 ріи ІЗ січюr І�р.
26 икС'rоnада І�р. 38
Ї �атеріали до них.
Протокол і постанови координаційних: нарад за 1998 рік і 5 березн,r ІWВр.
26 JІИС81'оnада ІМР.
маторіали до ню::.

53

Нротоколи нарад при прокурорі області за 19'� рік і ua- ЗІ сfчюr І998р.
2І липня І998р.
теріали до них. Том І.
Прото�ол и нарад при прокуро
рЇ області за І998 рік і матеріали до них. Том 2 /остан- 22 аиПНR І�р.
22 rру.цн,r І998р.
ній/.
Плgни роботи прокуратури
області на 1998 рік /півріч
ні/.
А�tаліз роботи органів проку
ратури обnастt щ�д� розгляду
:звr-�:,:тень гpct.J.&J.f.f!'Н за !998 �ік.
1нформаційні 1mст•1 Генераль
но! прокуратури Украіни про
r::prtit'i"иtty роботи про1tура'Гури

ТернnnільськоЇ обхасті за
!998 рік.

..

r

8

12 ci'IНJf І�р .
23 кві'І'НЯ IWSp.

б

G
І
;

'
'

•

І t
� І59З
1594

І595
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r
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!н�срмаційні листи прn п�зитивн ий досвід роботи прокуро- І листопада І99Вр.
18 грудня І998р.
рів сбласті за І998 рік.
1 нmop�мatti У ,доповідні зв писки
прокурора області в Ген9рвль
ну прокуратуру Укрвтни про
стан про�урсрсько-слідчоі ро
боти,боротьбу зі �ло-чинністю,
зміцненн?. законності за І998 І січня І998р.
І? серпня І998р.
piFt- Том І.
1 н•�ормаut т ,доповідні заm1ски
пртrурора області в Ген9раnь
ну прокуратур у Укра.тни про
стан пр01tурорсьно-слідt10 Ї ро
бсти, боротьбу зі злочиннЇстю,
зміцнення 381-(ОНності за 1998 28 серпня І998р.
рtтс. Том 2 /останній/.
15 грудня І99Вр.

5

І4

ІІЗ

119

вtдціЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДСУ
!59& ·.

Аналіз ,узагя.льиення роботи
органів прокуратури област і
по здійсненню загального

нагляд.V за додерн.tанням зако

1596 tL

159'7

нів за І99ё.s рік.

Дові.u,ки,інформацЇ! про роботу
органів прок,уратури по здійс
ненню загального нагляду за
Dt,-шоианням законів в об.ласті ІЗ січня І998р.
18 грудня ІWВр.
за I99cs рік.

Довідки про наслід�и переві
рок роботи по здіRснеюm за
гального нагnяду в райпроку
ратурах обпасті за 1998 рік.

?4

ІІо

І

6

- 64 _І

!590

t

•)
IV

-------�

!

'"'

��
....�-·... � !
---.-.--

н� ��т�.�/') �уп��Ф-t�? ��wnІ998 !JT�. Том І.

1600

ti

!1r,І')ТАСТИ Е nrч1cr1r�y K&I'Jl:1;1'\Y

Н8М У МSTq!)iAJtИ ,ЦО ю,тх з�

1599

r

4

Протес�и в nорлдку не..rnяду
на акти,що суперзча'l'ь закомм t матерtали до них за
!998 рік. Тоц 2.

б січюr ІМр.

21 серПЮІ І998р.

ІІ6

ЗІ cepruur I9Wp.

ІІ4

Прuт,зсти в порядку Н.8.Г}lЯду

акти ,що суперечать закоЗІ серпня
нач і чатер±аnи до них за
!998 рЇк. Том З /оС'l'анніЯ/. 17 rруДИJІ

fl.8

ІбОІ

1602

Подання про усуне.ннл порушеиь законЇв і мате�іали до 21 с i11Нtir І996р.
них за І998 рік. Том І.
23 квітня І998р.
П�дsння про усунення пору-

·11 '1НЬ законів Ї ма'І'ер�апи до
1

Н'І!Х

1603

за 1998 рік.Том 2.

Пnц�ннq

лр� усуненнп nopy-

r11q!ib ':'18JtOИT'R

і

�f!\ТерЇаЛИ ДО

них за 1998 рік. Том 3.

1604

ІМр.
ІМр.

27

квітня

І998р.

ЗІ nиnм І�р.
З

серпня І998р.
25 серпня І998р.

Подання про усун�яня пору?І�НЬ ЗJ3�оиів і мат,зрfq.,m до
них за 1998 рік.Том 4 /остан- 26 серпня ІМр.
24 rруднR Іі98р.
нjй/.

127

ІЗ?

149

І5З

1-46

І б

- 65 -
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1605

!1ir - •

._:1. ............ -..- ___ _i.,..__ ,.__""'_1, __,____,_:,__-__,__&_

Аналіз,узагаnьнення діяnьнос
'l'Ї прокурорів у цивільному та

арбітра��ному судочинстві
ін1fJЇ за І998 рік.
ІбОб

і

інформаці r .доповідна записка
прокура'І•ури обметі в Гене
ргльну .прокура'11уру Украrнv.

участі прокурорів у
цивільному та арбітраRиому 14 січня І998р.
с.удочинстві за 1998 рік.
2б ЖOB'l'IOr І998р •·
пре,

1607

С'і'В.Н

Іб

Дсвідки про нsсnЇдки переві
рок t,�о(5оти no ор11nнізв.ці Ї
діяльності у цивільному та

арбітраRНому судочинстві рай
прокуратур області за !998
рЇІ<.

1608

74

123

Подання про усунеЮІя порушень
законів та матеріали до них 5 січня l9Wp.
за 1998 рік.
28 грудня Іі98р.
КРИМ!НАЛЬНО-СУДОВИй В1дд1Л

1609

Анв,лізи,узnгаnьнення стану
nроІ'УГ()rсь-ногс нагля-,І!J' �а
розглnдом хримінапьних
сРрав в cy_nax зв 1998 рі:к.

14

- бб І
ІбІО

ІбІІ

f 2

І

з

І

4

f

1нщормаціі прокурора обпас
ті в Генераnьну прокуратуру
Украrни про стан участі про
курорів у кримінапьному су 19 березня IW&p.
2 ЖОВІJ.'НЯ ІWВр.
дочинстві за 1998 рік.
Довідки про наслідки переві
рок роботи по організаціі
дjяльності у кримінальному
судочинстві райпрокуrsтур
області за 1998 piR.

5

І

6

19

42

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАНШШ ЗАКОН1В
ПРО НАЦ1ОНАЛЬНУ БЕ:ЗІІFЮ', дЕР
ЖАВНИй КОРДОН 1 іІІИТНУ СПРАВУ
ІбІ2

ІбІЗ

Узагальнення стану додер�ан
ня законності при провад�ен
ні дізнання митницею та роз
слідуванні кримінаnьнюс справ
слідmнл1 УСБУ і стану розгля
ду та нагляду за :вирішенням
звернень громадян з питань
слідства за !998 рін.
ДовЇДІі:В за наслідками перевір
ки виконання Закону України
"Про опqративно-розmунову діяль
ність" підрозділами захисту
національноf дв�авнос'l'Ї та
контррозвідки УСБ в області від
29 червня 1998 року.

ІЗ

ІО

ДСК

- 67 -

І
1614

ІбІ5

ІбІб

r

2

,

з

'

1618

'

5 І 6

Довідка про насхідни перевір..
ки стану роботи зі зверненю:r
ми громsдян,які кадіЯmли в
управління Слу�би безпеки
УкраЇни в області від 7 Rов�ня
1998 року.
Доповідна записна,довідки npo
наслідки перевірок додерr,rання
митними органами законодавства
про адмtнrстративну вЇдповідаnь
ність за порушення митних nра
вил,про зовніrnньоекономічну
ділльиість,про виконання вимог
митного кодексу щодо контролю
за товарами та предметами тим
часово ввезеними на територtю
Унраїни за 1998 рік.

з

І5

Протести,по,цання про усунення

порушень законів та матеріали 9 січня І998р.

до них за 1998 рtк.
ІбІ?

4

П�дання про усунеН!і.q порушень
законодавства та матеріали до
нього від 28 серпня 1998 року.
Статистичний звіт про роботу
прокурора nбпасті по справах
органів національно? безпеки
/ ф.П / за 1998 рік.

29 грудня І998р.

ІЗ?

Іб ДСК

9

l

- 68 -

І І
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f

з

'

4

І

б

В1ДЦ1Л НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАН
НЯМ ЗАІЮНlв IIP'd nюв�ЕНН1
CJI ІДСТВА ОРГАНАМИ fІЮКУРА
тУРА СJІ�ЧОГО Уl1РАВ111ННЯ
І6І9

1620

Іб2І

162-2

Анелізи,узегальнення стану
злочинності j лрокурорсьRоrо
нагляду за .цодер,шнням закон
ності пfд чsс розслf,цу�анни
злочинів,прv. провзд�ннt спід
ства та дізмння в облас'l'і
за І998 рік.
lнфориаціі в Генерапьну про
куратуру УRретни про стен
злочиннастt j пронурорського
нагляду за виконаннRМ зако
иів при проведенні слідства
ІО березня 1998р.
та дізнанн� в облвСіrf за
26 rрудн,r І998р.
І998 рtк.
Довід ки про наслідки nерсзві
рок роботи сnідчІJГо аларату
органів прокуратури області
та прокурорсьпого нвrnRдУ за
слідство� і дізнвнн?.� за І998
pi'fi.
Наглядове nровад��иия по
кримінвльніЯ справі •Іб?б?б
Сап О.З. ,засудІ"tено1'0 :1а c'l'.
ст. 142 ч.2. 142 ч.З, 9З п."s",
п:ю. 93 п.п. "а", "з", 93 п.п.
"в"."1:t","з", 142 ч.З, 215-3 ч.З,
І44 КК Украіни до вин,rrковоі
.иіри покар&ННя за IWS рік.ТомІ.

160

66

51

ІЗ5

t

6

•
,,,. 69 -

І f
Іб23

2

'

з

'

Нагля.цове провад�ення по кримінальній справі , !67676
Сая о.з., засудженого за C41'.cir.
142 ч.2, І42 ч.З, 93 п. "а"•
ІОО, 93 п.п. "a","з tt , 93 п.п.
"а" , "е"
, , "з" ' 142 ч.З, 215-З ч.З,
144 Ю{ Украіни до винятковоУ
міри покарання за !998 рік.
Том 2 /останній/.

4

'

5

140

В1ДЦ1Л НАГШW ЗА ДОдЕРЖАННЯМ

3АКОН1В ОРГАНАМИ ДlЗНАННЯ ТА

СЛ1ДЧ1r4И ОРГАН!В ВНУТР1ШН1Х

СПРАВ СЛЦtЮГО УПРАВJІ1ННЯ

1624

Аналізи,узагальнення стану
прокурорського нsгляду за
дотриманням законності при

розслідуванні кримінальних
сп�,ав органами дізнання і
попереднього слідства УМВС
в області за !998 рік.

1625

Аналізи,узагальнення стану
здійснеННff прокурорського
нагляду за діяльністю дtзнання та слідства в органах
внутрішніх справ області за
1998 рік /облпрокуратури та
райnрокуратур обnасті/.

15?

83

І

6

І

- 70 -

І

Іб.26

1627

'

2

'

з

'

І

5

Аналізи,узага.льн�ння стану
прокурорського нагляду за
дсд�Р���mям законодавства,
спрямо�ан�го на боротьбу із
єлочинністю серед непоuнолітніх за 1998 рікіоблпрокуратури та райпрокур�тур
обметі/.

4І

До відки про наслідки переві
рок с'l'ану дотримання закон
ності органами дізнання і
попереднього слідства рай
відділЇв УМВС в області 'І'а
прокурорського нагпя.ц.v з
цього питанн я в райпрокурз
турак області за 1998 рік.

139

1628

Подання та постанови про усу
нення поруmень законів Ї ма
те ріали до них за !998 рік. 4 ЛЮ'l'ОГО І998р.
12 !'равня І998р. ІІ2
Том І.

!629

Подання та постзнози про усу
нення порушень законів і ма
теріали до них за 1998 рік. І8 травня І998р.
Том 2 /останній/.
25 грудня І998р.
В1ДД1Л НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЮІ
3АКОН1В СПЕЦ1АJІЬЖМИ П1ДРОЗД1ЛАМИ ПО ВОЮТЬБ1 З ОРГАН1ЗОВА
НОЮ ЗЛОtМНН1СТЮ СJІ1Д'ЮГО
УПРАВJІ1ННЯ

1630

Аналізи,узаrаnьнення стану

121

І 6

І

•

І t

2

'

- 71 -

з

І

4

nропурорськnго наrJІЩ за
додер!і\ЗНКЯМ 38КDНО,ца•С1'ва,
спрямованого на боротьбу з
організованою злочинніс'І'І)
з а І� рік.
ІбЗІ

r

5

.�

�

t'

't

додер�аю1,:rм законодавства

!632

Довідки пре н.q,слідки перевірок дотримання чинного законодавства у діяльності cneціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю органЇв
внутрішнfх справ та си)'ІtбJ безпеки в області за !998 рік.

1633

Довідки npo иаслі.цки перевірок дотримання законності при
розгляді заяв і повідомлень
про злочини,що надійшли у відділ "К" УСБУ в області та в
УБОЗ У!ШС в області за !998
рік.

1634

Подання та постанови про усу-

І

Sб

lнформаціі в Генеральну прокурв.туру Укра.Їни про стан
прокурорського нагляду зs
спрямованого на боротьбу з
ср�анізованою злочинністю в І квітня І998р.
області за І998 рік.
ЗІ rруднЯ' І�р.

І

І
І

З?

38

нзннn порушень законів і ма- 27 січня 1998р.
теріали до них за 1998 рік. 22 грудня Іі98р. 122

- '12 І

r

2

з

f

'

4

r

5

І 6

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ КРИІ1НАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВ

СТВА

1635

1636

ІбЗ7

Уззгальнення стану прокурорсь
кого нагляду за додержанням
кримінально-виконавчого захо
нодавствз щодо осіб звсуд�е
них до вип�вних робіт тв
Їніllих мір покарання не nов"я 
зених з позбавленням волі 9Про
ведені прокуратурою обиасті
за І998 piR.

Іб

Аналіз,узагальнення стану nро
курорськогn нагляду за додер
жанням кримінально-виконавчого
законодавства в міс!ХJ'Х поперед
нього ув"язнення і виконання
покараиь,проведені прокуратурою
області за 1998 рік.

44

Аналізи,уззгальнення стану про
курорського нагляду за додер
�аНііям законів пр и виконанні су
дових рішень у кримінальних
справах в уС'l'ановах виконання
покарань,проведені прокуратурою
з питань нагл,:r..цу за додер�tанням
крим:rнахьно-виконавчого захоно

давства за 1998 ріи.

20

1

- 74 І f

1642

Іб43

Іб44

1645

2

з

!

!

4

r

5

Дrувr�х� про ��ntpxw nер,9вір
ки-• лро:яsд�ноЇ Ген,раJІьною
пroRypaтyp�ro УF.раЇh"V�,роботи
органjв прокурsтури обпгстt
•
• \f
по оргGнrзац11
прокурорського
Н8.ГЛяду за ДОД9Р!!t8НКЯМ крииі
нально-виRонавчоrо законодав
ств� від І2 �овтня 1998 року.

25

Дt,вЇдки про наслідкLtt пе�вЇ
рок робоrtи раnnрокуро.тур
облбсті з питань нагляду за
додержанням кримfнальио-ви
коиавчого sеl{онодnвства за
!998 рfк.

70

Довідки Р.еревірок npo додер
пання законІв,подання про
усуnення недоліків в інспе�
ціях: виnраЕнйх робЇ� райвід
ділів внутрішніх спr:ев за
І998 рік. Том І /Вере!'!ани-Гу
сятин/.

152

Довід.�и перевірок про додер
жання занонrв 1 подання про
усунення недолtків в інспек
ціях випр8вних робіт раЯвід
дтnfв внутрfr!!ніх сnрая за

1998 ріїt. Том � /Заліщики-Но

Зt'ВА./.

144

І

6

...

І

--

- 75 І !
1646

1647

1648

Іб49

2

'

з

r

Довідки перевірок Щ)О додерF.ВННЯ занонfв,поданн.я про
усунення недоліків в інспекціях виправних робіт раRвідділів внутрішніх справ за
1998 рік. Том З /КременецьПідгайці/.

4

'

І 6

5

�

І

'

152

Довідки перевірок про додер-

":ання законjв, подання про
усунення недоліків в інсnекціях виправних робіт райвідділів внутрішніх справ за
!998 рік. Том 4 /І'еребовляТернопіль/.

Довtдки перевірок про додер�ання за конів, подання про
усунення недоліків в іиспекціях виправних робіт райвідділів внутрішніх справ за
!998 рік. Том 5 /останній/
/ Чортків-Шумськ,м.Тернопіль/.
Довідки перевірок про додер�ання законів в установі
Єf-322/63 проведені прокуратурою з питань нагляду за
доде��анням кр-Амінально-виконавчого законодавства за
1998 рік.

ІЗ?

І?І

80 ДСК

- 76 -

І І 2
1650

'

з

'

4

Довідки перевірок про додер..
жання законів в установі
ЕТ-З22/ІІ2,проведенt nроку�турою з питань нагия.цу за додер�анням кримінапьно-виконавчого законодавства за 1998
РІК.

Іб5І

!652

1653

1654

Довідки перевірок про додерііfання законів в ус'І'анові
E:r-322/!21, проведені прокуратурою з питань нагляду за
додер�анням криr,інаnьно-виконавчого законодавства за
І998 piR.
Довідки перевірок про додер�ання законів, подання про
усунення недоліків та матеріали до них в слідчому ізоляторі УВС / ЕТ-322/202 / за
1998 рік.

'

5

7І

да(

66

бі

Подання про усунення порушень
кримінально-виконавчого заионодавства та матеріали до них 12 січня І�р.
за 1998 рік.
23 грудюr І998р. І7І
Протести,подання про усунення
порушень КрtАМЇН81ІЬНО-ВИКОН8Вчого законодавства в установі
ЕТ-322/бЗ внесені прокуратурою
з питань нагхя.nу за до дер!І:анням иримінаnьно-виконавчоrо
законодавства та ма'l'еріаии до 8 січюr IWSp.
них за 1998 рік.
З груДН8 IiSJ&p.

І 6

108

ДСК

�
�

- 71 -

І t 2
1655

1655

1 6 57

'

з

'

І

Протести,подаЮJя про уоунення nоруmень кримінально-винонзвчоrо ззконо,цавства в
установі Er-322/112, внесені
прокуратурою з питань нзгля,цу
за додер,,санням кримінально-виконавчого законодавства та
матеріали до них за 1998 рік. 4 січня І998р.
19 травня І998р.
Том І.
Протести,подання про усунення порушень кримінально-виконавчого законодавства в
установі Еr-322/ІІ2,внесені
прокуратурою з питань иагляJJ:J за додержанням криміналь но-виконавчого законодавства
та матеріали ,цо нюс за І998 29 травня IWSp.
ІІ грудн" ІWВр.
рік. Том 2 /останній/.
Протести,подання про усунення порушень кримінально-виr<онавчого законодавства
установі Е:І1-З22/І2І,внесвні
прокуратурою з питань нагляд,у за додержанням ириміналь.но-виконавчого законодавства
та МЕ\ТАріали до них за 1998 22 ЛИПНJt І998р.
З грудня І998р.
рік.
НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯU ЗАКО-

Н1В ПРО ПРАВА НЕПОВНОJІ1ТН1Х

1658

4

УзагаnьненнR стану прокурорського нагляду за додеранн,rм

І

5

6

І
\

122

t
І

..
t

ІІО

\

·i

111:

�

зз

- 78 І

f

2

!

з

'

4

r

законів лро права неnовно
nітніх,проведене прокурату
рою області за !998 рік.
1659

1660

ІббІ

Ібб2

Анаnіз стану наrnяду за додер�анням законодавства в
Бережанській виховнО-'І'рудовій коnонії,проведене прокуратурою з питань нагхяду
за додер�аниям кримінальновинонзвчого законодавства
за 1998 рік.
Аналізи,узагальнення стану
прокурорського нагляду за
BИROHSHHRM законів про права неповнолітніх за 1998
рік /райпронуратур області/.
!нформаційния лист Генеральної прокуратури Украіни про
практику роботи прокуратур
Тернопt.льськоЇ і Дніпропетровськоr облsстей щодо організаціЇ нагляду за додержанням Закону УкраУни "Про дерттавну допомогу сім"ям з дtтьми" від 12 січня 1998 року.
!н�tпрмаці т в Генеральну прокуратуру УкраЇни про С!'ан
прокурорського нагляду за додержанням законів про неповно- І5 кві!'НJІІ IiSНJp.
літніх за 1998 рfи.
І жоиня IW8p.

,-

5

23

8

124

4

б

6

- ?V І f

ІббЗ

!664

Іб65

Іббб

1667

2

f

з

'

4

Довідки про наслідки переві
рок роботи райпрокуратур
області з питань наrпяд,у за
додержанням законів про пра
ва неповнопітнfх за 1998 рік.
ДовідRи перевірок про додер
�ання законів в Беретанській
виховно-трудовій колоні!,nро
В9дені прокуратурою з питань
на.глР..ду за ,цодgр�аюнrм нримі
наnьнс-:викокавчого законодав
ств& за 1996 рін.

'

5

t

6

68

?О

Прстести,псдан:ня про усунення
порушень законів та матеріали 4 птого I9Wp.
до них за 1998 рік. Том І.
29 червня IWSp.
Протести ,подання про усунення

порушень законів та матеріали
ЗІ серпюr Іі98р.
до них за 1998 рік. Том 2
ЗІ грудня І998р.
/останні�/.

ІІ4

Протести,подаиня про усунення
порушень :r.римtнально-виконав
чого законод&вства в Взремнсь
кrй nиховно-трудовій колоні!,
внесені прокуратурою з питань
нагляду зг. до,це� кримі
напьн�-виионавчого зеконо.цаз2І січня І9і8р.
ствг та ма.теріали ,цо них за
З грудня І996р.
1998 рік.

52

ДСК

•

'

-М-tІ

::1:,::2:::, ::::::::::з:::::::::::,:::::::4:::::::, ::5:::,::a::_::

1

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯ)І
ПR1ЮДООХОЮННОГО
ЗАКОНОдАВС'ІВА
1668

Ібб9

1670

Іб?І

Анsnізи стану додержання
природоохоронного з аконо
давства та організ&ції
прокурорськоrо наrnяду на
цій цілтщт роботи за !998
рік.

24

1нrоормаціт в Генеральну про
куратуру України про стан
додер1ї1:ання законів про охо
рону назкохишнього природного середовища області зв ІО Jm'l'oгo І998р.
!8 листопада І998р.
!998 рік.

ІО

Довідни про наслі.ции пер еві
рок роботи стану прокурорсь
кого наrляду за додер:ttанням
nрир�цоокоронного захонодавства в t:ейnрок уратурах облас
ті ��а !998 рік.
Протести в порядку на�л,щу
нв. акти,що суперзча ть зако
нам,подання про усунеЮІff порушень законів та матеріаии 6 січня І998р.
до них за 1998 рік. Тnм І. 6 серпня І998р.

зо

IIV

- 8І І f 2
!6?2

з

І

'

4

'

5

Протести в порядку нагляду на

акти.що
подання
законів
за І998

суперечать законам •
про усунення порушень
та матеріали до них ІВ серпня І998р.
рік.Том 2 /останній/. 24 грудня І998р.

ІG?З с:1--

1674

.І

Довідки про нАсnідки переві
рон роб(}ТИ райnрокуратур облас
ті по зд ійсненню нагляду :за
додер�анням затюноде,вства про
адміністративні поруmеrтя та
боротьбу з корупцією за 1998
рЇr�.
законів та матеріали до них
за !998 рік.
ОН'АИ1ЗАU1Я РОБОТ-Л ТА
КОНТРОЛЬ ШllіОНАШіЯ

1675

Доповідна з8писка про стгн
роботи міськрайпроRурорfв
щ�до координацЇт діяпьності
правоохоронних органів по
боротьбі Їз злочинністю від
ІВ червня 1998 року.

І

.1

Узагальнення стану боротьби з
корупці�ю в області та проку
рорського нагля-ду з цього пи
тання за !998 рfн /облпроку
ратури та ра.йnрnкурв.тур облас
ті/.

Подання про усунення порушень

6

114

НАГ ЛЯ.П ЗА llO�FP.AННaf� ЗАКОНО.
ДАВСТВА
ПРО АдМІНІСТРАТИВН 1
ПРАВОПОРУіllt':ННЯ
1673

'

12 січня І99Вр.
ЗІ г рудня І998р.

'

І?І

53

1?11

- 82 -

з

І ! 2 !
1676

Довідки про наслfДJrи перевірок стану орге.ні�аціЇ роботи
в райпрокуратурах обnасті за
1998 рік.

вtд,цtл
1671

1678

І6?9

1680

'

4

'

5

6

\
!

57

І•

j

'1rАТИСТИНИ

ft

Збірник статистично! іяформацЇЇ про стан �nочинно�ті,сnідства та прокурорського наrляд3 за 1998 рік виданий Генеральною прокуратурою України
/є дані ло області/.

40

Зведені статистичні звіти про
роботу прокуратури обметі
/ф.І-СJІ,П,2-Е,2-К,додатки до
них/ за 1998 рік.

Зб

Статистичні звіти про роботу
райпрокуратур області /ф.І-сJІ,
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за
!998 рік. Том І /Бере1'-ани-3ба-

І

f"'

t

ра··/.

ІІІ

Статистичні звіти про роботу
райnрокура�ур обnаtті /ф.І-СJІ,
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за
1998 рік. Том 2 /ЗGорів-Підгайці/.

126

г

- 83 -

з

І f 2
Іб8І

1682

'

Статистичні звЇтн про робnту
райпрокуратур обпsС't'Ї /ф.І-СJІ,
П,2-Е,2-R,додатки до них/ за
1998 рін. Том З /останній/
/l'еребовпR-Шумськ,місто Терно
піль,сnецпрокурвтура,транспоvr
на прокуратура/
.
Статистичні звіти про рсботу
прокуратури обла.с�і /ф.І-СЛ,
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за
1998 рік /слідчого управління
те відцілів облпрокуратури/.

1683

Звіт 11ро роботу з кадрами

1684

Узагальнення,вналізи С'1'8.Ну ро
боти з кадрами,дисциппінарноr
практини,атестування працівни
ків,присвоєння класних чинів
та роботи з резервом кадрів за
І998 рік.

1685

за 1998 рік .

Довідки про наслідки перевірок
стану роботи з кадрами в рай
прокуратурах області за 1998
рік.

4

'

5

І

6

1
:І

12?

83

З7

49

32

..

:І

2

- 84 -

'

'

з

'

4

5

'

6

1jl

В1*!Л ПЛАНУВАННЯ 1
Ф НАНСУВАННЯ

1686

Штатні розписи nрацівtmнів

прокуратур області і райnнів та коі!!торис видатків на
I<j�8 рік.

68

Баланс виконання ко1!1торису
видатків за 1998 рік.

!687

41

П��!ЛНОВИИ ііОМІТЕ..'Т
Протоколи з

!688

iei

ІІ по �І9 за-

19

його виконання за. І998 рік.

2

В цей розділ опису внесено 4')2 /чотириста дві/ справ.к з № І295
по J; Іб89, в тому числі:

літерні: ІЗ2Іа, ІЗб.1а, ІЗ61б, ІЗ55а, І4?1а, ІОО2а, І59ба, Іб?За.
област!

Відповідальний за архів

!

tr
t
1

•.

ІСоІЛторис прибутків 1 видат
и Їв та фінансовий звіт про

Архівіст І-! �ат�горіт
ДР.рt�рківу 1'ернопільськоЇ

/;

:1

сідань про�спілкового комі- 24 mcтoro !998р.
тету за 1998 рік.
ІІ грудня І998р.

Іб89

1,.

�vс /т.в.Доро"Хіна

�

л.я.доmнко
СХВАЛЕНО
1 роток9n � ПРОКУ-р&Тури
ТерноПІЛЬСЬКОЇ обпаст1

в ід "�
-

(ГолрваЮ(

• ;L
/)r;-;. MtJOd)
J

� ==-- =- --g.o.JI;;�o

Прокуратура України

�-

\,

ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
46001, м. Тернопіль, ву л. Листопадова, 4, тел. 22-08-61, факс 43-06-59

f

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ No________
НаNо____в і,.,________

2004 року
'•

Фонд№ ---ОПИС№ ---справ постійного зберігання
за· 1983, 1998, 1999-2002 роки

І

І

І №
п/п
І
І

І

І

1.

(J

-

:;с

с

(,:

�
� с
<:,)

2.

(J

І
Заголовок справи

Дата
справи

К-с ть
аркушів
у справі

з.

4.

5.

28 січня
29 грудня

І 91

�
�

=

!-

11

6.

с.

198 3 рік
Керівництво і контроль

І�9О.

Книга реєстрації наказів прокурора області за
1983-2000 роки

1691.

Аналізи, узагальнення проведені в апараті
!Ірокуратури області за 1998 рік

1998 рік

1999 р1к

178

]�92.

Накази прокурора області
діяльності за 1999 рік том 1

основної

4 січня
29 липня

122

1693.

Накази прокурора області з основної
діяльності за 1999 рік том 2 (остаНRій)

10 серпня
ЗО грудня

59

1694.

Розпорядження прокурора області з основної
діяльності за 1999 рік

4 січня
29 грудня

93

з

'--j

1.

2.

3.

2

4.

s.

1695.

Плани роботи прокуратури області за 1999 рік
(квартальні)

Січень
грудень

60

1696.

Протокол засщання колеrії
області № 1 за 1999рік

прокуратури

12 січня

94

1697.

Протокол засідання колеrії
області № 2 за 1999рік

прокуратури

22 лютоrо

47

1698.

Протоколи засідань колеrій
області з № З по 4 за 1999рік

прокуратури

25 березня
21 квітня

204

1699.

Протокол засщання колегії
області № 5 за 1999рік

прокуратури

2 червня

215

1700.

Протоколи засідань колепи
області з № 6 по 7 за 1999 рік

прокуратури

22 червня
30 червня

108

1701

Протокол засідання колегії
області № 8 за 1999рік

прокуратури

1 липня

196

1702.

Протокол засідання колегії
області № 9 за 1999рік

прокуратури

15 липня

112

1703.

Протоколи засідань колегій
області з № 1 О по 1 1 за 1999рік

прокуратури

2 серпня
26 серпня

129

1704.

Протокол засідання колегії
області № 12 за 1999рік

прокуратури

1 6 жовтня

144

1705.

Протоколи засідань колегій прокуратури
області з № 13 по 15 за 1999рік

23 жовтня
23
листопада

130

1706.

Протокол засідання колегії
області № 16 за 1999рік

прокуратури

З грудня

126

1707.

Протокол засідання колегії
області № 17 за 1999рік

прокуратури

17 грудня

189

1708.

Протокол засідання колегії
області № 18 за 1999рік

прокуратури

28 грудня

134

1709.

Аналізи, узагальнення проведені в апараті
прокуратури області за 1999 рік

204

1710.

Інформаційні листи про позитивний досвід
роботи надіслані з Генеральної прокуратури
У країни та прокуратури області за 1999 рік

40

6.

і

І

І

j!
і"

1/

�,,�
І

,І

�

{

1.
171 І.

2.

з.

з

та
приймання-передачі
справ
Акт
матеріальних цінностей прокуратурою області
за 1999 рік

4.

s.

20 грудня

12

6.

Відділ роботи з кадрами
1712.

Узагальнення, аналізи, стану роботи з
кадрами, з резервом кадрів, дисциплінарної
практики, атестування працівників, надання
відпусток за 1999 рік

48

1713.

Довідки про наслідки перевірок в рай
прокуратурах області виконання наказу
генерального прокурора України "Про
організацію роботи з кадрами в органах
прокуратури України" № 5/98 за 1999 рік

68

1714.

Звіти про роботу з кадрами за 1999 рік

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів
І 715.

Протести в порядку нагляду на акти, що
суперечать законам за 1999 рік

191

1716.

Подання про усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи
за 1999 рік

136

1717.

Постанови про порушення адміністративного
та дисциплінарного провадження за 1999 рік

201

1718.

Вказівки, інформаційні листи Генеральної
прокуратури України, методичні посібники за
1999 рік

50

1719.

напрямках
Аналізи,
узагальнення
по
прокурорського нагляду за 1999 рік

43

1720.

міськрайперевірок
роботи
Довідки
прокуратур та прокуратур області за
додержанням застосування законів за 1999 рік

67

172].

Аналізи, узагальнення по напрямках з питань
додержання антикорупційного законодавства
за І 999 рік

13

-

і

4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю
1722.

узагальнення
стану
роботи
Аналізи,
правоохоронних органів області по вимог
Закону України ,,Про боротьбу з корупцією"
та додержанням законів спец підрозділами та
іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю за 1999 рік

14

1723.

Довідки про наслідки перевірки відцілом
законності вирішення заяв та повідомлень про
злочини в УБОЗ УМВСУ та БКОЗ УСБУ в
області, переписка з питань, додержання
Закону України ,,Про оперативно-розшукову
діяльність" за 1999 рік

42

1724.

про
постанови
Подання,
порушення
дисциплінарних проваджень, інформації про
виявлення порушення закону підготовлені
відділом, листування ЗУМВСУ, УСБУ
області, судами та шшими органами з цих
питань за І 999 рік

192

1725.

Довідки відділу про наслідки вивчення
матеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ, УСБУ області та іншими органами з
цих питань, копії постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, винесеш
відділом, переписка з питань нагляду за
"Про
додержанням Закону України
корупцію" за І 999 рік

286

1726.

Документи науково-практичних конференцій,
семінарів, методичні та інформаційні листи,
пропозиції та зауваження про покращення
організації роботи спец підрозділів за 1999 рік

46

Відділ нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами
прокуратури
1727.

Довідки про наслідки перевірок роботи
слідчого апарату органів прокуратури області
та прокурорського нагляду за слідством і
дізнанням за І 999 рік

56

1728.

Аналізи, узагальнення стану злочинності
прокурорського нагляду за додержанням
законності підчас розслідування злочинів, при
проведенні слідства, дізнання в області за
1999 рік

60

5
І.

1729.

2.

3.

4.

5.

Інформації в Генеральну прокуратуру України
прокурорського
про стан злочинності
за виконанням законів при
нагляду
проведенні слідства та дізнання в області за
1999 рік

1 квітня

53

6.

Відділ нагл яду за до держанням законів органами внутрішніх справ і
податковою міліцією при провадженні оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства
1730.

перевірок
Матеріали
місь1<райпрокуратур за 1999 рік

роботи

193

173 І.

Аналізи, узагальнення стану дотримання
закону органами внутрішніх справ
податковою міліцією при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання
та досудового слідства за 1999 рік

95

1732.

Подання щодо порушень законодавства,
порушені
провадження,
дисциплінарні
прокуратурою області за 1999 рік

147

1733.

Листування з питань додержання законів при
та
здійсненні
дізнання
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
1999 рік том 1

221

1734.

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
здійсненні
д1знання
розслідування в органах податкової міліції за
1 999 рік том 2

162

1735.

Листування з питань додержання законів при
та
попереднього
здійсненні
дізнання
розслідування в органах податкової міліції за
1999 рік том З

1736.

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
дізнання
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
1999 рік том 4

1737.

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
дізнання
зщисненні
міліції за
податкової
органах
в
розслідування
5
1999 рік том

1738.

Листування з питань додержання законів при
попереднього
здійсненні
дізнання
та
розслідування в органах податкової міліції за
1999 рік том б

•

І

І

,І

259

206

�!

-••

І-

;;;::

247

б
І.

2.

3.

4.

5.

Листування з питань додержання законів при
дізнання
здійсненні
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
1999 рік том 7 (останній)

240

1740.

Листування з питань додержання законів при
здійсненні дізнання та попереднього слідства
лінійного відділу на ст" Тернопіль за 1999 рік
том 1

190

1741.

Листування з питань додержання законів при
здійсненні дізнання та попереднього слідства
лінійного відділу на ст .. Тернопіль за 1999 рік
том 2 (останній)

167

1742.

Матеріали перевірок органів внутрішніх справ
області за 1999 рік том 1

166

1743.

Матеріали перевірок органів внутрішніх справ
області за 1999 рік том 2 (останній)

176

1739.

6

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях
1744.

в
нагляду
Довідки
перевірки
стану
підпорядкованій прокуратурі додержання
чинного законодавства в транспортних
організаціях за 1999 рік

12

1745.

Подання, протести, приписи внесені в
відомства управління залізниць та інші органи
за 1999 рік

133

Відділ представництва інтересів громадян і держави в судах
1746.

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 1999 рік

1747.

Довідки перевірок стану виконання наказу
Генерального прокурора України
від 28
жовтня 1998 року № 8 "Про діяльність
прокурорів по представництву інтересів
громадян і держави в судах" за 1999 рік

1748.

про
стягнення
відділу
Узагальнення
заборгованості перед бюджетом, пенсшним
фондом та іншими позабюджетними фондами
за 1998 і 5 місяців 1999 року

160

1749.

Узагальнення стану виконання вимог наказу
Генерального прокурора України
від 28
жовтня 1998 року №8 "Про діяльність
прокурорів по представництву інтересів
громадян і держави в судах" за 1999 рік

21

208

..

,

101

І

7
І.

2.

3.

4.

5.

6.

Відділ з питань нагляду за виконанням законів про права неповнолітніх
1750.

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок
міськрайпрокуратур прокурорського нагляду
за
виконанням
законів
про
права
неповнолітніх за 1999 рік

85

І 751.

Копії документів прокурорського реагування,
внесені прокуратурою області за 1999 рік

194

1752.

Довідки перевірок додержання законодавства
в слідчому ізоляторі та Бережанській
виховно-трудовій
колоніі/
документи
реагування за 1999 рік

143

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах
Матеріали
перевірок
в
кримінальновиконавчих
інспекціях
управління
державного департаменту з питань виконання
по1<арань в області за 1999 рік том І

223

І 754.

Матеріали
перевірок
кримінальнов
виконавчих
інспекціях
управління
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 1999 рік том 2

259

1755.

кримінально
перевірок
в
Матеріали
управління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 1999 рік том 3

257

1756.

кримінально
в
перевірок
Матеріали
управління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 1999 рік том 4

253

1757.

кримінальноперевірок
в
Матеріали
управління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 1999 рік том 5

209

1758.

кримінальноперевірок
в
Матеріали
управління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 1999 рік том 6
(останній)

143

1753.

1759.

Подання з питань розгляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства за
1999 рік

38

І
t
(

1

І

8
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства
1760.

Узагальнення, довідки, інформаційні листи_,
статистичні дані по охоронні природи за 1999
р1к

158

1761.

з
Листування
міськрайпрокуратурами,
завдання, матеріали по їх виконанню за 1999
рік

159

1762.

Документи реагування по нагляду за
додержанням
природоохоронного
законодавства внесен� прокуратурою області
за І 999 рік том 1

261

1763.

Документи реагування по нагляду за
природоохоронного
додержанням
законодавства внесені прокуратурою області
за 1999 рік том 2

244

1764.

Документи реагування по нагляду за
природоохоронного
додержанням
законодавства внесені прокуратурою області
за 1999 рік том З

200

1765.

Документи реагування по нагляду за
природоохоронного
додержанням
законодавства внесені прокуратурою області
за 1999 рік том 4 (останній)

213

І

t'·
І

І

Відділ статистики

1766.

Зведені статистичні звіти про роботу
прокуратури області (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є
додатки до них) за 1999 рік

194

1767.

Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
них) за 1999 рік (Борщів-Козова) том І

151

1768.

Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
них) за 1999 рік (Кременець-транспортна
прокуратура) том 2 (останній)

222

1769.

роботи
перевірок
Довідки
міськрайпрокуратур з питань статистики за
1999 рік

43

1770.

Збірник статистичних інформацій про стан
злочинності, слідства та прокурорського
нагляду прокуратури за 1999 рік

108

І

•

1.
1771.

2.

9

4.

3.
Аналізи, узагальнення з питань статистики за
1999 рік

5.

6.

4

Фінансово-господарський відділ

1772.

Баланс виконання кошторису
1999 рік

видатків

за

1773.

Штатний розпис працівників прокуратури
області за 1999 рік

45

1774.

Кошторис доходів,
області за 1999 рік

22

56

видатків прокуратури

Профспілковий комітет
1775.

Кошторис доходів, видатків профспілкового
комітету та фінансовий звіт його виконання за
1999 рік

2ООО

2

р1к

Керівництво і контроль

1776.

Накази прокурора області
діяльності за 2000 рік том 1

з

основної

14 січня
23 червня

1777.

Накази прокурора області з основної
діяльності за 2000 рік том 2 (останній)

4 липня
29 грудня

1778.

Розпорядження прокурора області з основної
діяльності за 2000 рік том І

4 січня
22 червня

70

1779.

Розпорядження прокурора області з основної
діяльності за 2000 рік том 2 (останній)

7 липня
29 грудня

56

1780.

План роботи прокуратури області за 2000 рік
(квартальний)

Січень
грудень

48

І 781.

Протоколи засідань колегій
області з № 1 по 4 за 2000 рік

прокуратури

11 січня
22 лютого

77

1782.

Протокол засідання колегії
області № Sза 2000 рік

прокуратури

· 28 лютого

І 18

1783.

Протокол засідання колегії
області № 6 за 2000 рік

прокуратури

2Зберезня

251

1784.

Протоколи засідань колегій
області з № 7 по 8 за 2000 рік

прокуратури

29 березня
1 квітня

130

1785.

Протоколи засідань колегій
області з № 9 по 1 О за 2000 рік

прокуратури

5 квітня
25 квітня

164

1786.

Протокол засідання колегії
області № 11 за 2000 рік

прокуратури

28 квітня

104

46

І

10
3.

4.

5.

1787.

Протоколи засідань колегій прокуратури
області з № 12 по 13 за 2000 рік

17 травня
12 червня

152

1788.

Протокол засідання колегії
області № 14 за 2000 рік

прокуратури

27 червня

109

1789.

Протокол засідання колегії
області № 15 за 2000 рік

прокуратури

7 липня

123

І 790.

Протоколи засідань колегій прокуратури
області з № 16 по 17 за 2000 рік

28 липня
18 вересн
. я

163

1791.

Протоколи засідань колегій прокуратури
області з № 18 по 19 за 2000 рік

16 вересня
19 вересня

91

1792.

Протокол
засщання колегії
області № 20 за 2000 рік

ЗО вересня

223

1793.

Протоколи засідань колегій прокуратури
області з № 21 по 22 за 2000 рік

21 жовтня
20
листопада

225

1794.

Протокол засідання колегії
області № 23 за 2000 рік

прокуратури

29
листопада

56

1795.

Протокол
засщання колегії
області № 24 за 2000 рік

прокуратури

13 грудня

157

1796.

Аналізи, узагальнення проведені в апараті
прокуратури області за 2000 рік

218

1797.

Інформаційні листи про позитивний досвід
роботи надіслані з Генеральної прокуратури
України та прокуратур області за 2000 рік

126

підрозділи

53

І.

2.

прокуратури

1798.

Положення про
структурні
прокуратури області за 2000 рік

1799.

Регламент апарату прокуратур області від 13
грудня 2000 року

1800.

t
�

1

І

13 грудня

12

Відділ роботи з кадрами
комплектування
аналізи,
Узагальнення,
кадрів, підготовки та навчання кадрів, стану
атестування
практики,
дисциплінарної
працівників за 2000 рік

6.

32

11
І.

2.

3.

5.

4.

1801.

Довідки про наслідки перевірок в рай
прокуратурах області виконання наказу
Генерального прокурора України "Про
організацію роботи з кадрами в органах
прокуратури України" № 5/98 за 2000 рік

60

1802.

Звіти npo роботу з кадрами за 2000 рік

18

6.

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів
1803.

Протести в порядку нагляду на акти, що
суnереL1ать законам за 2000 рік

1804.

Подання про усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи
за 2000 рік том 1

Січень
лютий

102

1805.

Подання npo усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи
за 2000 рік том 2

березень

116

1806.

Подання про усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи
за 2000 рік том З (останній)

Квітень
грудень

111

1807.

Постанови про порушення адміністративного
та дисциплінарного провадження за 2000 рік

91

227

79

1808.

1809.

прокурорського
рекомендації
Методичні
нагляду за додержанням закоюв про
вимог
діяльність,
зовнішньоекономічну
Закону України "Про боротьбу з корупцією" і
вимог чинного законодавства органами
державної контрольно-ревізійної служби за
2000 рік

32

181 о.

роботи
Довідки
перевірок
міськрайпрокуратур та прокуратур області за
додержанням застосування законів за 2000 рік

108

1811.

Інформація про хід виконання рішення
координаційного комітету від 14 грудня 1999
року та вимог Президента України щодо
посилення
боротьби
з
корупцією
організованою злочинністю за 2000 рік

12

r.

\i

І

,.

І

f

12
2.

1.

3.

4.

5.

6.

'І

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю

1812.

Аналізи.
узагальнення
стану �бgJP;�
правоохоронних органів області по�моr
Закону України "Про боротьбу з корупцією"
та додержанням законів спец підрозділами та
іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю за 2000 рік

125

1813.

Довідки про наслідки перевірки відділом
законності вирішення заяв та повідомлень про
злочини в УБОЗ УМВСУ та БКОЗ УСБУ в
області, переписка з питань, додержання
Закону України "Про оперативно-розшукову
діяльність" за 2000 рік

45

}814.

Подання,
постанови
про
порушення
дисциплінарних проваджень, інформації про
виявлення порушення закону підготовлені
відділом, листування ЗУМВСУ, УСБУ
області, судами та іншими органами з цих
питань за 2000 рік

І 8 І 5.

Довідки відділу про наслідки вивчення
матеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ, УСБУ області та іншими органами з
цих питань, копії постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, винесені
відділом, переписка з питань нагляду за
додержанням Закону України
"Про
корупцію" за 2000 рік том 1

180

Довідки відділу про наслідки вивчення
матеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ, УСБУ області та іншими органами з
цих питань. копії постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, винесені
відділом, переписка з питань нагляду за
додержанням Закону України
"Про
корупцію" за 2000 рік том 2 (останній)

157

Документи науково-практичних конференцій,
семінарів, методичні та інформаційні листи,
пропозиції та зауваження про покращення
організації роботи спец підрозділів за 2000 рік

37

1816.

1817.

І;
І

І

113

\.

r

1\

І
(

'
І

\,І�
І

�t

'.
'

�

tiІ'

l

13
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Відділ нагляду за до держанням законів при проведенні слідства органами
прокуратури
1818.

Довідки про наслідки перевірок роботи
слідчого апарату органів прокуратури області
та прокурорського нагляду за слідством і
дізнанням за 2000 рік

47

1819.

Аналізи, узагальнення стану злочинності
прокурорського наrлsщу за додержанням
законності підчас розслідування злочинів, при
проведенні слідства, дізнання в області за
2000 рік

13

1820.

Інформації в Генеральну прокуратуру України
про стан злочинності
прокурорського
за . виконанням законів при
нагляду
проведенні слідства та дізнання в області за
2000 рік

10 квітня

13

Відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ і
податковою міліцією при провадженні оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства
1821.

перевірок
Матеріали
міськрайпрокуратур за 2000 рік

1822.

Аналізи, узагальнення стану дотримання
закону органами внутрішніх справ і
податковою міліцією при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання
та досудового слідства за 2000 рік

95

1823.

Подання щодо порушень законодавства,
провадження,
дисциплінарні
порушені
прокуратурою області за 2000 рік

84

1824.

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
2000 рік том 1

196

1825.

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
2000 рік том 2

235

1826.

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
2000 рік том З

190

роботи

103

14
1.

1827

2.

3.
Листування з питань додержання законів при
дізнання
та
попереднього
здійсненні
розслідування в органах nодат1-<ової міліції за
2000 рік ТОМ 4

4.

6.

5.

217

1828

Листування з питань додержання законів при
дізнання
здійсненні
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
2000 рік том 5 (останній)

233

1829

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
д�знання
та
попереднього
розслідування лінійного відділу на ст.
Тернопіль за 2000 рік том 1

285

1830

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
д�знання
та
попереднього
л�н1иного
розслідування
відділу
на
ст.Тернопіль за 2000 рік том 2 (останній)

271

І 831.

Матеріали перевірок органів внутрішніх справ
в області за 2000 рік

119

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях
1832.

Довідки
перевірки стану
нагляду
в
підпорядкованій прокуратурі додержання
чинного законодавства в транспортних
організаціях за 2000 рік

1833.

Подання, протести, приписи внесені в
відомства управління залізниць та інші органи
за 2000 рік том І

І 834.

Подання, протести, приписи внесені в
відомства управління залізниць та інші органи
за 2000 рік том 2 (останній)

35
І

:

180

І'

222

і:

ІІ

Відділ представництва інтересів громадян і держави в судах
1835.

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 2000 рік

197

1836.

Довідки перевірок стану виконання наказу
від 28
Генерального прокурора України
жовтня 1998 року № 8 "Про діяльність
прокурорів по представництву інтересів
громадян і держави в судах" за 2000 рік

61

1837.

Узагальнення стану додержання чинного
законодавства у сфері приватизації майна та
позовами за 2000 рік

23

І.

2.

з.

15
4

.5.

6.

Відділ з питань нагляду за виконанням законів про права неповнолітніх
1838.

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок
міськрайпрокуратур прокурорського нагляду
за
виконанням
законів
про
права
неповнолітніх за 2000 рік

96

1839.

Копії документів прокурорського реагування,
внесені прокуратурою області за 2000 рік

154

1840

Довідки перевірок додержання законодавства
в слідчому ізоляторі та Бережанській
виховно-трудовій
колонш,
документи
реагування за 2000 рік

106

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах
1841.

1842.

1843

1844

Матеріали
перевірок
в
кримінальноуправління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 2000 рік том І
� )
�����-�����/
Матеріали
перевірок
в
кримінальноуправління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
[JО��І·!Ь __Б��ЛЯСТі за 2000 рік ТОМ 2 './ )
(;..,::f'/L��d!, - �o/Z---a� �
кримінальнов
перевірок
Матеріали
управління
інспекціях
виконав<ІИХ
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 2000 рік том 3
(останній) (�t-( (1,,{,.(.,�/ (!,,,ri-� Подання з пита ь розгляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства за
2000 рік

252

163

180

233

Наглsщ за додержанням природоохоронного законодавства
1845

Узагальнення, довідки, інформаційні листи,
статистичні дані по охороні природи за 2000
рік

120

1846

з
міськрайпрокуратурами,
Листування
завдання, матеріали по їх виконанню за 2000
рік том І

262

1847

з
міськрайпрокуратурами,
Листування
завдання, матеріали ло їх виконанню за 2000
рік ТОМ 2

289

1848

з
міськрайпрокуратурами,
Листування
завдання, матеріали по їх виконанню за 2000
рік том З (останній)

320

1.

1849

2.

з.

16

4.

Документи реагування по нагляду за
природоохоронного
додержанням
законодавства внесені прокуратурою області
за 2000 рік

5.

6.

160

Відділ статистики
1850.

Зведені статистичні звіти про роботу
прокуратури області (ф 1.СЛ, П, 2К, 2Є
додатки до них) за 2000 рік

12

Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф 1.СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
1-1_их) за 2000 рік том 1 (:Г��� ����
Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
них) за 2000 рік том 2 (останній) (ад-� tZ,,rr,c,LFC.� - --z;;
роботи
Довідки
перевірок
міськрайпрокуратур з питань статистики за
2000 рік

142

1854

Збірник статистичних інформацій про стан
злочинності, слідства та прокурорського
нагляду прокуратури області за 2000 рік

59

1855

Аналізи, узагальнення з питань статистики за
2000 рік

21

1851
1852

1853

125

�,-:rc,.,,��w

30

Баланс виконання кошторису
2000 рік

за

49

1857

Штатний розпис працівників прокуратури
області за 2000 рік

24

1858

Кошторис доходів,
області за 2000 рік

75

прокуратури

Профспілковий комітет
1859

Кошторис доходів, видатків профспілкового
комітету та фінансовий звіт його виконання за
2000 рік

1860

Протоколи
профспілкового
засідання
комітету прокуратури області з № 1 ло 9 за
2000 рік

·\
. �
!
І

1856.

видатків

�І

.і

Фінансово-господарський відділ
видатків

'

2
24 січня

20

листопада

11

17
І.

2.

3.

4.

5.

23 січня
30 жовтня

63

4 січня

55

6.

2001 р1к

Керівництво і контроль
з

1861

Накази прокурора області
діяльності за 200 І рік

1862

Розпорядження прокурора області з основної
діяльності за 200 l рік том І

30 червня

1863

Розпорядження прокурора області з основної
діяльності за 2001рік том 2 (останній)

2 липня
29 грудня

73

1864

План роботи прокуратури області за 2001 рік
(квартальний)

Січень
грудень

58

1865

Протокол засідання колегії
області № І за 200 l рік

прокуратури

20 січня

251

1866

Протокол засідання колегії
області № 2 за 2001рік

прокуратури

16 лютого

151

1867

Протоколи засідань колегій
області з № 3 по 5 за 2001 рік

прокуратури

6 березня
15 березня

138

1868

Протокол засідання колегії
області № 6 за 2001рік

прокуратури

З квітня

109

1869

Протокол засідання колегії
області № 7 за 200 І рік

прокуратури

6 квітня

161

1870

Протокол засідання колегії
області № 8 за 200 l рік

прокуратури

7 травня

205

1871

Протокол засідання колегії
області № 9 за 200 І рік

прокуратури

30 травня

102

1872

Протоколи засідань колегій прокуратури
області з № 1 О по 11 за 2001 рік

21 червня
13 липня

166

1873

Протокол засідання колегії
області № 12 за 2001 рік

прокуратури

21 липня

156

1874

Протокол засідання колегії
області № 13 за 2001 рік

прокуратури

12 вересня

132

1875

Протокол засідання колегії
області № 14 за 2001 рік

прокуратури

28 вересня

200

1876

Протокол засідання колегії
області № 15 за 200 І рік

прокуратури

6 жовтня

156

основної

:І
}.
І

·\1

'\

,,

�
}

'

�

18
І.

2.

з.

5.

4.
прокуратури
9 листопада

1877

Протокол засjдання колегії
області № 16 за 2001 рік

1878

Протоколи засідань колегій прокуратури 9 листопада
21 грудня
області з № 1 7 по 19 за 2001 рік

51

1879

Аналізи, узагальнення проведені в апараті
прокуратури області за 2001 рік

125

1880

Інформаційні листи про позитивний досвід
роботи надіслані з Генеральної прокуратури
України та прокуратури області за 2001 рік

76

18Rl

Акт приймання-передачі справ, документів і
майна прокуратури за 200 І рік

1882

Узагальнення, аналізи з комплектування
кадрів, підготовки та навчання кадрів, стану
дисциплінарної
практики,
атестування
працівників за 2001 рік

8

1883

Довідки про наслідки перевірок в рай
прокуратурах області виконання наказу
Генерального прокурора України ,,Про
організацію роботи з кадрами в органах
прокуратури України" № 5/98 за 2001 рік

37

1884

Звіти про роботу з кадрами за 2001 рік

24 грудня

182

23

Відділ роботи з кадрами

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів
1885

Протести в порядку нагляду на акти, що
суперечать закона.\1 за 2001 рік

99

1886

Подання про усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи
за 2001 рік

42

1887

Постанови про порушення адміністративного
та дисциплінарного провадження за 2001 рік

78

1888

Вказівки, інформаційні листи Генеральної
прокуратури України, методичні посібники за
2001 рік

129

1889

Узагальнення стану прокурорського нагляду
за додержанням та застосування законів за
2001 рік

52

1890

Довідки про наслідки перевірок роботи по
здійсненню нагляду в райпрокуратурах
області за 200 І рік

14

6.

19
І.

1891

2.

з.
Аналізи, узагальнення по напрямках з питань
додержання антикорупційного законодавства
за 2001 рік

4.

5.

6.

39

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю

1892

узагальнення
стану
роботи
Аналізи,
правоохоронних органjв області по вимог
Закону України "Про боротьбу з корупцією"
та додержанням законів спец підрозділами та
іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю за 2001 рік

1893

Довідки про наслідки перевірки відділом
законності вирішення заяв та повідомлень про
злочини в УБОЗ УМВСУ та БКОЗ УСБУ в
області, переписка з питань, додержання
Закону України "Про оперативно-розшукову
діяльність" за 2001 рік

137

1894

порушення
про
Подання,
постанови
дисциплінарних проваджень, інформації про
виявлення порушення закону підготовлені
відділом, листування ЗУМВСУ, УСБУ
області, судами та іншими органами з цих
питань за 2001 рік

164

1895

Довідки відділу про наслідки вивчення
матеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ, УСБУ області та іншими органами з
цих питань, копії постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, винесені
відділом, переписка з питань нагляду за
"Про
додержанням Закону України
корупцію" за 2001 рік том 1

239

1896

Довідки відділу про наслідки вивчення
матеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ, УСБУ області та іншими органами з
цих питань, копії постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, винесені
відділом, переписка з питань нагляду за
додержанням Закону України
"Про
корупцію" за 200 І рік том 2 ( останній)

188

1897

Документи науково-практичних конференцій,
семінарів, методичні та інформаційні листи,
пропозиції та зауваження про покращення
організації роботи спец підрозділів за 2001 рік

51

47

І

..

r1
'f

�,

\\

,,

J

І.

2.

3.

20

4.

s.

6.

Відді л нагляд у за додержанням законів при проведенні слідства органами
прокуратури
1898

Довідки про наслідки перевірок роботи
слідчого апарату органів прокуратури області
та прокурорського нагляду за слідством і
дізнанням за 2001 рік

28

1899

Аналізи, узагальнення стану злочинності
прокурорського нагляду за додержанням
законності підчас розслідування злочинів, при
проведенні слідства, дізнання в області за
2001 рік

38

Відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ і
податковою міліцією при провадженні оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства
роботи

1900

перевірок
Матеріали
міськрайпрокуратур за 2001 рік

1901

Аналізи, узагальнення стану дотримання
закону
органами внутрішніх справ
податковою
міліцією при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання
та досудового слідства за 2001 рік

47

1902

Подання щодо порушень законодавства,
дисциплінарні
порушені
провадження,
прокуратурою області за 2001 рік

96

1903

Листування з питань додержання законів при
та
попереднього
дізнання
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
200 І рік том J

159

1904

Листування з питань додержання законів при
зд�исненні
та
попереднього
дізнання
розслідування в органах податкової міліції за
2001 рік том 2

185

1905

Листування з питань додержання законів при
попереднього
дізнання
та
зд�исненні
розслідування в органах податкової міліції за
200 l рік том 3

170

1906

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
здійсненні
дізнання
розслідування в органах податкової міліції за
200 І рік том 4

143

39

!

І

І

'''.

�'
-�

21
1.

2.

з.

4.

s.

1907

Листування з питань додержання законів при
дізнання
та
nопередцьоrо
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
2001 рік том 5

288

1908

Листування з питань додержання законів при
дізнання
та
попереднього
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
200 І рік том 6

150

1909

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
попереднього
дізнання
та
розслідування в органах податкової міліції за
2001 рік том 7

226

1910

Листування з питань додержання законів при
дізнання
та
попереднього
зд1исненні
міліції за
податкової
органах
в
розслідування
2001 рік том 8

150

1911

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
здійсненні
дізнання
розслідування в органах податкової міліції за
2001 рік том 9 (останній)

68

1912

Листування з питань додержання законів при
попередцьоrо
та
дізнання
здійсненні
розслідування л�юиноrо відділу на ст.
Тернопіль за 2001 рік том 1

156

1913

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
здійсненні
дізнання
розслідування лінійного відділу на ст.
Тернопіль за 2001 рік том 2

154

1914

Листування з питань додержання законів при
та
попереднього
дізнання
здійсненні
розслідування шюю-юrо відділу на ст.
Тернопіль за 2001 рік том З (останній)

169

1915

Листування з питань додержання законів при
здійсненні дізнання відділом спец міліції при
УМВСУ в Тернопільській області за 200 l рік

45

1916

Матеріали перевірок органів внутрішніх
справ, проведені обласною прокуратурою за
2001 рік

102

6.

'

\\•

!'

І

l.

2.

3.

22

4.

5.

6.

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях
1917

Довідки
перевірки стану нагляду в
підпорядкованій прокуратурі додержання
чинного законодавства в транспортних
організаціях за 2001 рік

9

1918

Подання, протести, приписи внесені в
відомства управління залізниць та інші органи
за 200 І рік том І

173

1919

Подання, протести, приписи внесені в
відомства управління залізниць та інші органи
за 2001 рік том 2 (останній)

130

Відділ представництва інтересів громадян та держави в судах
1920

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 2001 рік том І

220

1921

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 200 І рік том 2
(останній)

261

1922

Довідки перевірок стану виконання наказу
Генерального прокурора України
від 28
жовтня І 998 року № 8, ,,Про діяльність
прокурорів по представництву інтересів
громадян і держави в судах" за 2001рік

43

1923

Інформація в
Генеральну прокуратуру
дотримання
чинного
про
України
законодавства по відшкодуванню збитків
заподіяних порушенням законодавств від 8
травня 2001 року

1924

Доповідна записка дотримання чинного
законодавства по відшкодуванню збитків
посадовими особами повноти позовів не
пред'явлених до господарського суду за 2001
РІК

8 травня

10

46

Відділ з питань нагляду за виконанням законjв про права неповнолітніх
1925

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок
міськрайпрокуратур прокурорського нагляду
за
виконанням
законів
про
права
неповнолітніх за 200 І рік

41

1926

Копії документів прокурорського реагування,
внесені прокуратурою області за 200 І рік

65

1.

2.

3.

23

4.

s.

6.

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішен ь у
кримінальних справах
1927

кримінальнов
перевірок
Матеріали
інспекціях
виконавчих
управління
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 200 І рік

196

1928

Подання з питань �ляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства за
2001 рік

187

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства
1929

Узагальнення, довідки, інформаційні листи,
статистичні дані по охоронні природи за 2001
рік

26

1930

Листування
з
міськрайпрокуратурами,
завдання, матеріали по їх виконанню за 2001
рік том І

236

1931

з
Листування
міськрайпрокуратурами,
завдання, матеріали по їх виконанню за 2001
рік том 2

240

1932

Листування
міськрайпрокуратурами,
з
завдання. матеріали по їх виконанню за 2001
рік том 3

211

1933

міськрайпрокуратурами,
Листування
з
завдання, матеріали по їх виконанню за 2001
рік том 4 (останній)

223

1934

Документи реагування по нагляду за
природоохоронного
додержанням
законодавства внесені прокуратурою області
за 200 Ірік том 1

271

1935

Документи реагування по нагляду за
природоохоронного
додержанням
законодавства внесені прокуратурою області
за 2001рік том 2

247

1936

Документи реагування по нагляду за
природоохоронного
додержанням
законодавства внесені прокуратурою області
за 200Ірік том З (останній)

237

Відділ статистики

1937

Зведені статистичні звіти про роботу
прокуратури області (ф І.СЛ, п, 2К, 2Є
додатки до них) за 2001 рік

225

ч

,,

І\

j

'

24
1.
1938

2.

3.
Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
них) за 2001 рік (Бережани-Заліщики) том І

4.

5.
169

1939

Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
них) за 2001 рік (Збараж-Теребовля) том 2

226

1940

Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
них) за 200 І рік (Підволочиськ-Шумськ) том
З (останній)

245

1941

перевірок
роботи
Довідки
міськрайпрокуратур з питань статистики за
200 І рік

25

1942

Збірник статистичної інформації про стан
злочинност1 сшдства та прокурорського
нагляду прокуратури області за 2001 рік

18

1943

Аналізи, узагальнення з питань статистики за
2001 рік

12

Фінансово-господарський відділ
видатків

1944

Баланс виконання кошторису
2001 рік

за

1945

Штатний розпис працівників прокуратури
області за 200 І рік

31

1946

Кошторис доходів, видатків
області за 2001рік

149

52

прокуратури

Профспілковий комітет
1947

Кошторис доходів, видатків профспілкового
комітету та фінансовий звіт його виконання за
2001 рік

1948

Протоколи засідань профспілкового комітету
прокуратури області з № І по 8 за 2001 рік

2
28 лютого
26
листопада

9

2 О О 2 рік
Контроль і організація

1949

Накази прокурора області
діяльності за 2002 рік

основної

2 січня
25 грудня

49

1950

Розпорядження прокурора області з основної
діяльності за 2002 рік том І

4 січня
29 травня

76

з

6.

t
�,,

\
\

t,

�

25
1951

Розпорядження прокурора області з основної
діяльності за 2002рік том 2 (останній)

З червня
31 грудня

90

1952

План роботи прокуратури області за 2002 рік
(квартальний)

Січень
грудень

59

1953

перевірок по плану
Довідки
прокуратур області за 2002 рік том І

Січень
червень

128

1954

плану роботи
перевірок по
Довідки
області за 2002 рік том 2
прокуратур
(останній)

Липень
грудень

184

1955

Протокол засідання колегії
області № І за 2002 рік

прокуратури

5 січня

231

1956

Протоколи засідань колегій
області з № 2 по З за 2002рік

прокуратури

ЗО січня
27 лютого

306

1957

Протокол засідання колегії
області № 4 за 2002рік

прокуратури

28 березня

180

1958

Протокол засідання колегії
області № 5 за 2002 рік

прокуратури

29 березня

330

1959

Протоколи засідань колегій
області з № 6 по 7 за 2002 рік

прокуратури

27 квітня
27 травня

34

1960

Протокол засідання колегії
області № 8 за 2002 рік

прокуратури

29 травня

95

1961

Протокол засідання колегії
області № 9 за 2002 рік том 1

прокуратури

7 червня

200

1962

Протокол засідання колегії прокуратури
області № 9 за 2002 рік том 2 (останній)

7 червня

235

1963

Протокол засідання колегії
області № І О за 2002 рік

прокуратури

27 червня

245

1964

Протокол засідання колегії
області № 11 за 2002 рік

прокуратури

12 липня

265

1965

Протокол засідання колегії
області № 12 за 2002 рік том І

прокуратури

31 ЛИПНЯ

148

1966

Протокол засідання колегії прокуратури
області № 12 за 2002 рік том 2 (останній)

31 липня

145

1967

Протоколи засідань колегій прокуратури
області з № 13 по 14 за 2002 рік

30 серпня
25 вересня

192

роботи

'ІІ
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І
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26
1.
1968

1969

2.

3.

Інформаційні листи про позитивний досвід
роботи надіслані з Генеральної прокуратури
України та прокуратури області за 2002 рік

5.

4.

39

Відділ роботи з кадрами
Звіти про роботу з кадрами за 2002 рік

18

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів
1970

Протести в порядку нагляду на акти, що
суперечать законам за 2002 рік

98

1971

Пода1шя про усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи
за 2002 рік том 1

133

1972

Подання про усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи
за 2002 рік том 2 (останній)

121

1973

Постанови про порушення адміністративного
та дисциплінарного провадження за 2002рік

46

1974

Вказівки, інформаційні листи Генеральної
прокуратури України, методичні посібники за
2002 рік

103

n,0,-.C,(7..ri.fJ..R�
J:.Нд-�;J_заrальнення стануУпрокурорського нагляду
3а додержанням та застосування законів за
1975
2002 рік

48

1976

Довідки про наслідки перевірок роботи по
зд�исненню нагляду в райпрокуратурах
області за 2002 рік

136

1977

Аналізи. узагальнення по напрямках з питань
додержання антикорупційного законодавства
за 2002 рік

14

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю
\978

І Аналізи, узагальнення практики прокурорсь! кого нагляду за виконанням Закону України
"Про боротьбу з корупцією" та причини !
закриття судами адміністративних справ про
корупційні діяння та інші правопорушення,
�юв •��ані � ко_рупцією, за 2002 рік

37

1979

Довідки про наслідки перевірки відділом
законності виріщення заяв та повідомлень про
злочини в УБОЗ УМВСУ та БКОЗ УСБУ в
області, переписка з питань. додержання
Закону України ,.Про оперативно-розшукову
діяльність" за 2002 рік

97

6.

27
І.

2.

3.

4.

5.

1980

Подання,
постанови
про
порушення
дисциплінарних проваджень. інформаuії про
виявлення порушення закону підготовлені
відділом,
листування ЗУМВСУ, УСБУ
області. судами та 1ншими органами з uих
питань за 2002 рік

1981

Довідки відділу про наслідки вивчення
матеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ, УСБУ області та іншими органами з
цих питань, копії постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, винесені
відділом, переписка з питань нагляду за
"Про
додержанням Закону України
корупцію" за 2002 рік том І

145

І9R2

Довідки відділу про наслідки вивчення
:-.1атеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ. УСБУ області та іншими органами з
цих питань. копії постанов про вщмову в
nорушсю1і кримінальних справ, винесені
відділом. переписка 1 питань нагляду за
"Про
додержанням Закону України
корупцію" за 2002 рік том 2

156

1983

Довідки відділу про наслідки вивчення
матеріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ. УСБУ області та іншими органами з
цих питань. копії постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, винесені
відділом, переписка з питань нагляду за
,,Про
додержанням Закону України
корупцію" за 2002 рік том З

153

1984

Довідки відділу про насшдки вивчення
мат�.:ріалів спец підрозділів про відмову в
порушенні кримінальних справ, переписка з
УМВСУ, УСБУ області та іншими органа..\ІІи з
цих питань, кош1 постанов про відмову в
nорушен1-11 крим1нальних справ, винесені
відділом, переписка з питань нагляду за
додержанням Закону України
"Про
1<орупuію'· за 2002 рік том 4 (останній)

161

1985

Документи науково-практичних конференцій,
семінарів, методичні та інформаційні листи.
пропозиції та зауваження про покращення
організації роботи спец підрозділів за 2002 рік

б

70

6.

Відділ нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами
прокуратури

1986

Довідки про наслідки перевірок роботи
слідчого апарату органів прокуратури області
та прокурорського нагляду за слідством і
дізнанням за 2002 рік

30

1987

Аналізи, узагальнення стану злочинності
прокурорського нагляду за додержанням
законності підчас розслідування злочинів, при
проведенні слідства, дізнання в області за
2002 рік

23

Відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ і
податковою міліцією при провадженні оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства
1988

Матеріали
перевірок
міськрайпрокуратур за 2002 рік

1989

Аналізи, узагальненн я стану дотримання
закону органами внутр1шн1х справ
податковою міліцією при провадженн1
оперативно-розшукової діяльності, дізнання
та досудового слідства за 2002 рік

55

1990

Подання щодо порушень законодавства,
дисциплінарні
провадження,
порушені
прокуратурою області за 2002 рік

142

1991

Листування з питань додержання законів при
попереднього
дізнання
та
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 1

189

1992

Листування з питань додержання законів при
попереднього
дізнання
та
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 2

178

1993

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
поперещ1ього
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том З

251

1994

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
дізнання
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 4

240

1995

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
попереднього
та
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 5

167

роботи

72

1.

2.

3.

29

4.

5.

1996

Листування з питань додержання законів при
попереднього
та
дізнання
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 6

1997

Листування з питань додержання законів при
та
попереднього
дізнання
здійсненні
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 7

127

1998

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік ТОМ 8

180

1999

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 9

223

2000

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування в органах податкової міліції за
2002 рік том 10 (останній)

192

2001

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування шюиного відділу на ст.
Тернопіль за 2002 рік том 1

160

2002

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розстдування тн1иного відділу на ст.
Тернопіль за 2002 рік том 2

151

2003

Листування з питань додержання законів при
здійсненні
дізнання
та
попереднього
розслідування лінійного відділу на ст.
Тернопіль за 2002 рік том 3 (останній)

176

2004

Матеріали перевірок органів внутрішніх
справ, проведені обласною прокуратурою за
2002 рік

39

2005

2006

166

••.

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях
Довідки
перевірки
стану нагляду в
підпорядкованій прокуратурі додержання
4
чинного законодавства в транспортних
організаціях за 2002 рік
Подання, протести, приписи внесені в
відомства управління залізниць та інші органи
за 2002 рік

6.

79

1.

2.

3.

зо

t
4.

s.

Відділ предст авництва інтересів громадян та держави в судах
2007

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 2002 рік том І

188

2008

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 2002 рік том 2

226

2009

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 2002 рік том З

142

2010

Завдання Генеральної прокуратури України,
узагальнення відділу за 2002 рік том 4
(останній)

132

2011

Довідки перевірок стану виконання наказу
Генерального прокурора України
від 28
жовтня 1998 року № 8 "Про діяльяість
прокурорів по представництву інтересів
громадян і держави в судах" за 2002рік

77

2012

Узагальнення стану виконання органами
прокуратури
області
вимог
наказу
Генерального прокурора України
від 28
Про діяльність
жовтня/§98 року № 8
"
прокурорів по представництву інтересів
громадян і держави у судах" за 2002 рік

35

6.

І

'І

i• \І

Відділ з пи та•іь нагляду за виконанням законів про права неповнолітніх
2013

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок
міськрайпрокуратур прокурорського нагляду
про
за
виконанням
законів
права
неповнолітніх за 2002 рік

69

2014

Колії документів прокурорського реагування,
внесені прокуратурою області за 2002рік

54

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах
2015

кримінально
в
перев1рок
Матеріали
управління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 2002 рік том І

139

2016

кримінальноперевірок
Матеріали
в
управління
інспекціях
виконавчих
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 2002 рік том 2

160

2017

Матеріали
перевірок
кримінальнов
виконавчих
інспекціях
управління
державного департаменту з питань виконання
покарань в області за 2002 рік
том З
(останній)

127

11

.'

І

(

31
1.

2018

2.

3.
Подання з питань розгляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства за
2002 рік

4.

5.

6.

165

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства
2019

Узагальнення, довідки, інформаційні листи,
статистичю дані по охороні природи за
2002рік

68

2020

з
міськрайпрокуратурами,
Листування
завдання, матеріали по їх виконанню за 2002
рік

246

2021

Документи реагування по нагляду за
додержанням
природоохоронного
законодавства внесені прокуратурою області
за 2002рік том І

206

2022

Документи реагування по нагляду за
додержанням
природоохоронного
законодавства внесені прокуратурою області
за 2002рік том 2

198

2023

Документи реагування по нагляду за
додержанням
природоохоронного
законодавства внесені прокуратурою області
за 2002рік том З

273

Документи реагування по нагляду за
додержанням
природоохоронного
законодавства внесені прокуратурою області
за 2002 рік том 4 (останній)

114

2024

Відділ статистики
2025

Зведені статистичні звіти про роботу
прокуратури області (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є
додатки до них) за 2002 рік

2026

Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до
них) за 2002 рік (Борщів-Кременець) том І

2027

Зведені статистичні звіти про роботу рай
прокуратур (ф І .СЛ, П. 2К, 2Є додатки до
них) за 2002 рік (Ланівці-Шумськ) том 2
(останній)

2028

роботи
Довідки
перевірок
міськрайпрокуратур з питань статистики за
2002 рік

'
,
1

,4

32
1.

2.

з.

5.

4.

2029

Збірник статистичної інформації про стан
злочинносп сшдства та прокурорського
нагляду прокуратури області за 2002 рік

�030

Аналізи, узагальнення з питань статистики за
2002 рік

22

Баланс виконання кошторису
2002 рік

65

20

Фінансово-господарський відділ

Я,O32

видатків

за

Штатний розпис працівників прокуратури
області за 2002рік

92

Кошторис доходів,
області за 2002рік

126

видатків

прокуратури

Профспілковий комітет
Кошторис доходів, видатків профспілкового
комітету та фінансовий звіт його виконання за
2002 рік

2

У цей розділ опису внесено 345 (триста сорок п'ять) з № 1690 поЮ34.
Архівіст 1-ї категорії
Держархіву області

М.В. Ковч

Відповідальний за архів

Л.Я. Доценко

СХВАЛЕНО

м.о.л�нко

6.

