
За реєстром N� 25 екз. 2-й 

ДЕР)І(АВНt.ІЙ 1\РХІВ 1'ЕРІ-І(JПJJІЬСЬ.І{ОЇ ОБЛАС:'І'І 

Прокуратура 

Тернопільської 

1\1� 

Фонд �о Р-8 
Опис No 2 
І(1Jай1-1і дa"ri1: 

1944-2t)02 ·рр� 



1

.і�JВ:-ЮПОЛЮ.k:Иід Г О С У Д А Р С Т В Е Н И W Й 

- ,ь J.> .х. : в 

HPUK� РА1' .. : І->.Ь. 'i:EPEv .:.UЛЬ{;hОИ 

О Іі Л А О  'J.' :1 

О Г 1 (J Ь ,,



() п и с о к 

-�--' WIOB,O.U,.\.&.Ь •. ..,__•X нл .iu:'.t Ш1 Ш В vJiдЛu.:.�.V.lй АР�
О tl<.IO.tU.iHirlt.1. OPUltOL: ХРЛ.ЧJ 11 �.

_,,r�---------------..,--------
··17· J , Дt;ЛО 1J 
J�;.,

,., 
л t !,! J 

ІІ • . , _ 

е п · 1.�.1.Ц.!;!!1:� Р.атu :Кол-во: Прямечз.ние
:: �а.,10.. 'l' о s о;.:ончсно : 

-

' 
Т. ,.,--f 

. І
.. 

,_. ... " . 'Т 
,:.. " u  -

з -· ... ::

1: .. :( �

_?о � l: 

- --
,,. 

" І 
.. , ;).-;; 

.. ' 

__; ... f- .. І� 
f 

. 

. 

; 

!.І' .J. 
,., .,

8 

:t:-
:-.. 

с ri..:. 
. ..,,. 

.. 

, .. 
. 

. 

. 

• о 
-•--_........_. ___ о --='---= 

О .U Щ ..І J.; Н Л Д-3 v Р 

: гоца. � о " 

�Ііршш:з.:.1 Z! J)О.СПОр<:�:�епм Ilpoкy-::I-Lt-5 !'ZХП-45 г:
:1н·.:-�1--·· СССР и УССР :1•..;1:-1 � · 

о 
<> 

І33 

." 

ПJ)OI�.IJa І-49 �Х!!-'{ 9 2" 2�І 
:го :"l � (; 

� ,,,,'1r.o.a::., !Z распоря;:01пя Л�о.:у-с I/I-5L!_.t JЩ-:54-
: ., .. J..� :.! t,C\J ... _;. ,., <J ... Р � r ОІ\'--.. . : . � 

•U 

: 

.'.?л.·. � 1. •• _;1 ,o_(Ji д ... .0І-Ш1.·, .JJ.' ;..\3.1 -· - ---

уІ. ·1за!п:п І/І-.50; 'ЗІ _. -� 
·1 УОО'к :: . оц.... � . ):--0 '"'• 

Іб:З : 
J 

73 •
... 

�.-/І-53г: 1І/ХП-!! 4J: : 
� : І :J .. ) •:. І'. (.J 

� 

u.,_J.i. .• ! Пv _ �;\,� ;J?.. 

:��оп,г цо ;лнщ.�,;:-: 'JС.П ,:со .. о':'г �. I/L-U.?r-:З[/:tТ!-z ІО2 � 
;лr.. : : :с'\ І .,� : 

: ОП!::! до��лг.д::: :х :заш;с..:1 � отд�-: ... /І 1:-8г:В.Ц'.лй-;, ІО') ,. .
С\ ::Lt.. � ; : І ...,��.є !' f# 

: і/І---:- Jr � 3:..../ХЕ-., 

.. . 
. 

::. 1/'_-!.: 9г z �J--хп-� 

: ; -· 9-: ') j_· • 

: опш. си•,.-, ,!:2ов п обоороn о .Pt': І./т.-с..о� � �I/Xl.- � 
:бо?е по .. �ц�ору за , JJ. r;: ,.::ти: 

· 
:r::r.·o 1·: 

:Ц!.01. OUЛQ.C';.' � : � : 

!-

.і2 : 

·.7
68

..

. 

. 

. 

. 

: 
: 
: 



2 

:I/I-50rc ЗІ/ХП-1:tВб :П е,.,с,..,,..
: :І950 r: І 

-rJf-Y �4/ �А!�тп про:зGро:· слс де т.вонп:!:г- пол :п: I/I-5Ir: 3І/ХП-І І09 І 
_, І іі!О�УDД !'! P'v� ".lJд области: : :І95І r: : 
.i9L :! ',tl :.н�оnи!І 1:1он::1е.щ!uх •3:i.nиcol-:; цокла.дов� І/І->ІІ': 3_./:;m. -: 230 с

'J 1.4:;снр::ню�= п-раоде:іlОВ J.; дur.naцall по: :I')5r г. :
� � по ЩJ.Ц:ЗОІ.1У �а Op!'D...:;ш.:;,:,z �ЛИЛИЦ!'Ш t : � : :

:cf: �4.(�Лктн провщю_; со,..•.•о.шшя GopьGi� о:І/І=.51:;."' ��І/ХП-: 25: 
/ �I3нipcc·l';yш:oc�::,!.J r1 ::,r і!. wд г"бдс.с=г:,1 ;: �Г)51 г: : 

I7�:J'./; О!!!ІШ ап. Л!'іЗ().сJ li1 обооро::, по І:ід,ц-;./І-5Іr:ЗІ/КП-:І20: 
, -:r:;/o;JOJYJ �о. шшtщиоtі области i ;Ir.1,:;,I ге : 

r!E)? ,Л 
--1 о ,, 

: н:спr.: .. , iJ/..J ·;1:.--t.iL·(r- зс ...... 1со!" П-J 
� те орг 1.!:02 r.-и:::z:�ЕТ,! облас·.'и 

JI" ., 't,:!./: {a.:�:.•.t --•:,�:п:зоІ: 11 об:...О_;_'>С:D работ�! й/.l-521•� ::)I/Xl.-t
; ,: Ir)? �10 ! .о. тт.�:.О:.?;J 3а !.:·1лr,1ц��С''1 Oбit'l(�',:Li: ;' �І·,, , : Г"

!1;) JDO J ·!1 n ?'"..J2.� i.:z-:1 ori ,�с rI о•-;! 
''1і-'І'-'"� :;·'-""Р.:; .. :-:- t:: !'!_J)c,::'l·y!J1ivf;ir•::,��. 

��•-)2г � 3J:/ .Х11-::
! 1./;;?. ·,• ';

% ,, ,.
� 

: 

22 •. �4/.�i;·,:.-�: ІШ•);з_,_:;;·:: с;:!-) �С'Г!J� .. !!Е.!У- ;-:\..:!� !HI/I-j:З•�31/X:-i-r �-? t

�� :.:_-.j•Y. 1 �
.,, 

.i.·� �� •• 1:: .... : :.._: 9'5�1·_1.<� Zi � � І("' 1!:� � : 

i"l'"'O�C.'J :r! -., ., !3ІІ�5
: 

�--,;:тт11т�:zr: ... ._ :в1- . 

��: ";D. /� .),l.�Jl -�•Ji�:lt." . ..:'.: t:CК: ;__:t.!1!_JC"t tt :]. 1'І( ,а .�33І/і-;);�:- J ,J.,1 .'ТТ--�rз:-: � 
Г f.. 1 І!� с СП: ШtJE ·:; р·:1.. ';_,r;;J,1!1 'С l,'>H' ;1.1 �:.: J � 1'.,5 :З :' t.

� ' � �"'JГ,.. .,. !1.:·t!.��!· .. _t11 • t � 

a .. -t І/�1,.--; � г: І/ .І1 .._

-"'"' . .. 
-· !"-
--. -, 

,. u 

·· з.цзс;:-.:а с.а . . ... 

; � 
, ;, u •·.- ."�

·t'C' :І/І-:; J·�. .. . 1/ .. -�dI?" � 11: ·, І г� " 
t , • 

. ,, 

;· �r: с. " б .,'/І �:, t .L- ____ ... ;,'!.. : 3І/.�п-� zч-7
Q :І"54 ':"" � 

: __ ;.:•н; oтpocn�"' E.:L"'C r.;po�..,,-:-�I· _ • i"n_ .. o-:J./I-J!�-�:�,I/YГ--t 
� .;І'у!_;а':.'�УР ІіО оG�<;лс��с.,, .... 70 J __ .д�О�. � n 1 �.,:,; '. 7 r 
: u'-' о (1Г<.. Нu.1·и 1л,.r:иц�r: ;; � : 

. ,. 
- :..

... 

• 
. 

. 

• .

� 
:
: 

� 
: 

а .
..

.
') 

с 



-

; з -

·� 
;10.- � 20 ; Ouo :Jrr o!:fI:!:, о ;:::opi.: � a.r . .::.л ... �::n1 по :всеu � l/I-5l.-r·: ЗІ/ХП-:

І - �Еf!ЦШ� _)(lOO?.iiI L'i ПИС'ьrfВ. ПО Н!іП5. :! :.І,?54 rt 
І4 І 

І 

77: " 
. 

;·З.\) �:•.:;t 'i'V-i.u_;-т-.. o ..(,, (.J 
-- J � •• �1��..tl11�t1 --�'-'•�).:.�,L\� 1

- vt.1.-10J.;L !�C:'Б ... .: 
i-- • l • . 

о i...L ... /:. ; .. l': 

__ ,._� о "І • 11().Ч 1 о . i(t,,1\, но п , і3 юни:J ill ,u,i О; �1/XЛ-L!-t� - "'J/X- 1-�:
� .; JH\.1 r..t ЗсЩ1,.:f'·.•.О.t1.іЧа alO с,./1 itl ІQЧ �l'◊Ц-� :J.../!-.l.� � .

.
. .. .

v 

� )� о .: t!J�-'!: � J." • J ' t '.1/.��-1i-� -J.:: �6/дi-g 
:го�1 ".( '4-4- г: () 

3 ">о ·.'/і�-":со;10 '.іСС '1-.)_:,: r:c �бп.r•.-. lJ.lv.J'iК �І'1/І''•- �26/І.У
�I.,anL1:1· Бо:.tо;::ІJ.в!ш1 1._,.1,,..,,.;1 .1 1оц�н!Ха :J . .,,-1-_:- і:. JI .,,4� .ri 
: j. � \! ,І") . ., --J1..o.-;,. \.J:'c. t1,.1.. 1-l._ )И:7 .13ас -і_..,!!зС::1: : 
� - І r!"І �J." о.� L":7 �,;: • "'J�J? . . 

� ::;1. ;il іі: .v ''0J1 з ос � HtO 
t 1. :д'l ;,):JTI� П 

10 0Jr .• :�•)•i.1д. ... ар:,п 1/ .. ,J- .: :./,..;--· 
',., .uл ::з",.:� '\,І ;)J�(; i:7 \: І'..,ц.5 -' � �t ')Ч5 

'. . � 
. 

" .- ..
' 

?4 : 
� 
� . . 

.),...! ... u � 
� 

')З .. 

44. :

бЬ 

77 

..

J

g 

ч 

g 

, 

;,'::,�:ІО..:-!::>С ::t Ч> ПО O'j13. iJ'...:...v :J.:, .. ,,:,2_,;/Г:•- 2.3/w Т!.-: '�9 � 
:.iv•. � I1r · ДJ ::.,p:�,:,�.iU t1'�� � �.l,�'/ '!��.І ..... '� .... :.•. ;"[ .,�;,; �,� 

t-i.:t,: 
,-....,__ __ 

\""') 

-

: -І ::оао�, о� ;:tc.1c 
� ,\'-,,Jj.J-". _<.,; ;J,.j.,."'{} пс 

:•,•.:, .,,,,.,.,,,. '"11·� B•:;-._.,,/• . .,1.,�,r,•·r·•:/·T-• ... - �"-L -.а. .�""" ,.._,._ V ( "- "'
._

, • • - • 

�'7оІ1+� ч.2 У1< УС::,.1.- ;І .,, :-] ,:i; 

i4LІ-r;,:Jr·ono.в ІОС Цv.•Ju !10 06:a.,u.;!.,- .А.::1--'-�. :І.І/І-ч-):!ё/1- : 4,.-J . •
: -ущпт,чо.. ri UJ! ..,J.L· .• 1k\J..J.В.A �illi..1,1,1.: �0оц.1 :і .,, +5 

:-10 f., .' а 7L : • ,: ,:" .r v �-:JP J 
r. 

; ,:,, 

•• .z' .>;І�У. '!О , ·�.:о nu (>.J .... ;i. лОД •.. ..,,3J_, _7/ -··:-'.��j: 5/ І-: � 
; • .1J\) ll�."!)::t П�'::'l)O.J:tJi.1 10 с •.,:05 :·: ::'ОП'l :�<·•�� :-; 

; 
:,,\'С;СР : ..;,. LJ u. J,:,о(:ан.ш •• зан.:,..:зн..1 ; : 
: по с ::: • _.J :Сuб :,,,.,..� . .) -� .J.l...,., 

: 

.l!-!. : 

.• 

{ 

І І 

k. f



j44LНУголов1юе Ц(ШО •. о обв.r: АХ0'1'1ЛІ:-ІЛ. .t.ЛС.-ьССЯ�І/І....,бr:ІО/І- : ::ВІ
�f �Jїіваrювнча по cr;;. 70 r.:.·'г" УК УС.;? � :l'.,L.t� r: :

9145l{-�Y!'OЛ0:0HOv цспо іЮ обn. С .. �.ниьл. 13.J.'J.._,;,п.::и-:9/П-4·5!'1!3/ІУ-:ІООа
l±-, $ g рvви_-7р. Г'JJJJJi:iІ !!Ю ,., J.l' 3:-!:r:.;y rщ:i. BS.O!·l-J!•зGШ 'Jtl � І }4�) r: :

� � , дАІ Jiill.! Иоси �:о. па.�г.о в,1 ;а� І;., Jь-'.J-t Стu:1, ела 
$ � ва Иоси(_!озича :z ГУЕ Ll'!ocz.z(: :Іоси(І::оD;�ча. : 

8 по c·.L•., 70 t.L. � ,;:• JCGP� . ,
. 

• • 
. 
. 

: 
• 
. 

ЗІ:У-rс,,�І),JПОС ёt..,т� il◊ о1;з.ХА.Рu�О.!30И
� Ни1tО'!О.Є:ВН!.І лr1 ст. !С)-!70 ..fH: УССР

Р'z:-::'О�!Ш1 Є'/УІ- :IG/..YI-: 5І:

L!-бt ·с-:;7 .:/го . .:>вю<., L.с.:ю .11а 0C'na:. l' 1-•JJ.i 1:.са_іа
� �нс�:·ь:;с:н.�,--'- � · с L, 12'? :,:· УС';:р

47;,, 2 ... �� _ оло:: ..
. 
. , � �·еег 

: Г.Л� г : І•: � J г:: 

• :со ''l 

. 

. 

•ІL�, -г • 

••

І: 
• . 

.·

48 � IG sJi-�:•• :: or 
r- : �по ol/Q

··1 о !!О сб-..,1 r:. , .. tl:.;l-.\n_1ЛdJ1 :л <J. 1:. !' І 'J/Y-''·5 � 1 //.1 - : · 5 І:
, t)• ,.-':� �'-С� J? ; :=о . � .1.<- ;.,) :г � :

vC.:J.I1PlJф"Ll.J,i,l-iA T!.!.1"-·�t.:.'::-/Y . .!.- ;.13/1.l.- J 4-бе
�-- • •.% J··c Ус 1 :р :1 .. LІ5 '-'• �1 , : : :

I.L27I �/�! 110!1'10•..J f�( •• ,o iJO c;Grн J/,.·iJ:� .• t ,, ••• ., н ;;:..,/:..--1.t-5;:;2.:/h- :
- : · .r. \j •· \J -s1.J ,1.'-., ··о ,J o '!]\) �•.• < ,І .• • 3а 0';; ;,,/Г7•--4 :і.'• J Г -r� Г І��� r •

. 

. 

бz 
_; .. 

о 

. 

. 

2:Угспот�оо Цс'!О по oбв.J�tJrш. 1.О �Ьапа. :L:/Г.-'бr-:І4/іТ- :
:•lв:з.т;�nпчо. и l:A.;1,1 ... .YJ,\. 11. .�,,;,; . .:1,HJJ/' L,н., ,,._.J ---�
�En�a ло с,., .• У� YG�P

:r:.1-:; 1:1 �

: 3 

:.У::-сп�.с:!!:.1С l,!..,JJ:'.J 1:(., t,1їг.l.�1.ЧЛ C-:.:1::::�n::тд:II/J!I-c:.•.�::2'?/:v- 1
:A1-1·r-o.lvю ·:є. r.o ет.ІО4 t.�.2 УІ: ;УССР • rоцо.:1<;45 1·:

37�;;·:.:спсn�юе �ic;,:o IlC oG;3.L�J.iLI Ь!...РГ:; .�р ... и.:4 _.,·.-45� _:
�f'�т:п .. :���т-ча...и .MU ЕЛС':!l (.,тu11aiIODf�!.l rю ;,:;,'с'·д
:С'l'.ёт.ІОL� ч-.2,<_;17 пс ;:ї(;ОР rz _.iUJJ.-.i,.!..'u.1:l .. ..iA,. 
:Отщ::.слс1..1:Н.І .І::с.С::іаЬDDШ •. LJO ,т.9r_; J .: "СС_ �

:J ГІJіf.' l'l·!OO 1\tЩО lJ:, �' •-�"' t;,LJ t•j (j 1:·с-;: ::�. 
: V Ічи_[)ОК'J.'0.J_):->. �•r.ic:�uгo't 3:.. r·LЛ 3upнo f' _:..ili�.
: JLU.l.)A , 1. ;.J. • 

. 

. 

' 

(1 � :J:24:Угол D .ос ц�ло по обв. · P.iІ.'.tv.}A_ -�оо� !-!д.:.3 IS/XI- :2�/ХІ-:
-·; :.Вш:tu.ИШ!.JОВ11ЧО. no с -.97 Уі( :z uV.дJltl Пет:І' �6 г. :І,4-" r:

: :ра • 1 н:o:rr сш_ча по с ... 75-2 t1.I У; :'ССР : : 1

;). �

, .. 
f). 

58: 
: 

;
... 

641 
. 
. 

.• 

- /, -



• 

- ;; -

є;�·:. 46 :Уг�лов юс дt;:;� ло обп.• .vlh.liJLl.1.JІ.11.i.Y.r{Л Нш1:олая:7/Х-46г:І7/Х-1 391 - , �
� 1I-li.нoлa�::J11-..z2 ;10 cr-:..1 .97 .-, t, У<�СР : :І';46rІ І 

;.Уrо.поп·:ос- оп')• по обв.'хРl!ФИІ:.!F.і..Ч.l'І.O Лоотн,rца : J/X-46r:IO/X-: )01 . , • fia·.·1)01,.,�,.,_-,····� -·<)""' � .... ''7 тАq ч1, r·' ·1.....1..'......u!"H · .-r,,,� r: 
..) • • � .. !. ...>t..; ,J,..J"u. "-,;,..t. J.l v ' • J J. • ,.,J , .... V;....) 9 � ti,. ,1, :,U • • .. L , �,) 

; �о ;�1щоr�ищ . 'и,.ю( еевm.1 ло с1 • r1�2 '!.: ;:CtJP : : : 
І • 
. , 

бо:: І;�3�.У :;;,mor: .:о,, ЦО,�L) по б в •. i1J •. JBCt\vГO
':,_/: �нико.nазвиqа по ci'.70 ч.2 У: YvUP 

6З.::�
_,..,::

G2: 
-----� 

-: 

2 

3 

73 

::J:t•ОЛОБ:їІОС Г,СЛО по об в •• �ll.J JL1,.illJ1-·.шA Ивапа na:2 ,.. 1··· ,_ .. н- : І •lj.',!': 371 
:лоn .. ;ча по сr.ІЄО ч"І �/!. ,·с<.,Р : I')4r: �": І І 

:V1·0jIOl1 ос ц,то j/C, об};!. UP.wiJ,E11�sU .'�ap(:'iH .�ор.:,1: 20/Ш-L�-б: ::;Q/lli-: �І

t CvD: . .:.I п c ... IOJ
.. ,.. .... 

У�СР : : � . \ 

�УІ'С.юн:с;с іКЛС' !JL oiD.L ,, lJ .. , .• !,Ої):��а Гр:-:--:1.,•1.·"- JJ. 
� :'e,_L' �е,.1! ·ш ГІС с ,_ •• ()'? z.1 _OL:. ч. 2 f� YOGP � r ,L!-C, г. . . :

: т}'(1.:!От,• С ·, !і.']!10 по cG'1,. ,.! ••. 11., • .!l "v LI !.і.Л. 
�ПС <; ,<._-;7 ;v. ,;-(;�:р 

� 'І /1_,......4r.;r: ЗО/11-: :ЗЗ: 
: :� �6г: : 

.3І/ХП- :lС,/П-: 54:-

2L/•Зi.Yro�:.>r:! 1 ◊c �С'т�о по о,:5в • .jL..,· . .1..Wtu..a.1i4.A. ••• г. ь. 
: ,J.!.'1-. .. ..:u,1 ,jj,;1 �1l.1. А. 1;. по С::' • J.•?O !l .- r "й п.і� У ;,:,р 

• .
)

� ;·, - о '>"/..1.·· 
• 

� с.- - • �_,\_,, •

: 1:, � ...
..

. 1. • : I,)!.�Gr: . 
.

� ,, 

: ['GЛО ll1щ��а:.юв и: Цv1р0лТШШLХ �7 ;:a3�r:нiJ і�І;О-: І/1-,•: ?1· � ЗІ/ХП: І2У: - /• 
� .1:уратд.ш (;(;(;і:) и ,;;:,·:rJ cr� : :::� 1�-7 г : 

r..9•. 0 ,.,0. . lf\Q --,-,т O ТІ() (",.., �т- 1·с,�� ··О!'І' •• ,,. r.e1• n- 0 ''І/' .J. 0 r:.t/• T♦lQQ•
V otJJ. Ji ..,t • ._ J,.._:, • •  , ,,;. ,.J .! JV !, •. --� .� • •-•,- ,.J .- ••JV ,/!..,J. • 

�-� :ви:_; �-тrrзr_o:�.s:>.,r11.� Hpor:yicJ.T;llТН::l 1J-ІТо��О,ІЬСКОі'О� I .J -:·'/ і'&і':)-ч-',"r: � 
: :J>a.i;OllL\ J3".1.1.\J J3.A 1 ... tt С • � : : : 

70: OJ202 у�--.ОJЮП.і..ОС" V.СПО 110 L'U3• .Ь...:,.t'_.��Jrt. 'І ··7 І -'•,· �4:-
--

; • . о 
. : 

7І: t.:5 :.:,:г oJ • ..:.J�� r- ц., с по oJ.:з.llBЧ1,.i..J ... J.м;BA Гр11горrzя 2!./-/XI!-:J.':-J/.::-.:г70: 
� ... !11:'�{3..lulODЛЧЗ. .t..tO е�· � cJ7 J')t .._;7�СР : І� J�-6 !1 о : !<:)47 l"' 

: 

72: 88 ::іго,r�В':0.: "1, 710 по oб,в. ІJ.U-i!.JJ.r,..)I '.1.1)0(: .:!:.а �ЮЦО:!І;J/.У3:- :.1..',,/Х-:Зj3: т 
r-: :pon·ir..[!. по cr::.�7 r.1 �g ч.2 ,.V• JvCP :r: +І 1. rI ·-=t7-r: : 

173: -,5/ : I'OJtl '"О..: IJ.�!IO ІЮ ,:>J:, ...... .A .�-�
- :J:48 :(ол.:ч:: по с ... 8?�103 :1,: YГvvP 

д.-!:О "JС1,-:іС/.л-.7:ІО/Х-: ("t41 -

. 

. 

.• 

: ro ц"1. : І . :i 7r: : 
:.Y"onoi:rюe ц JIO по Об'J, J>,ЦU.ЬЩ Щ\ • ·  .,l>.U.U: �;;/,УІ- :2'7/::ІІ+ 
:.1:1-., ..... vlu , ..•..• по с�·• Jr 1�:1aa ст '1/ ·І-4-7 г:, : т9 �7 г. :І9ч-7rа 
: A.t3Aн.LІ.J\.J J:. .13 ••. , • :т , ;Л..t'.k..цd �і • .І:$. n о с .. · • 5 ., . д ua:: о 1�•/j І--'-!·7 г. .и ст. �7 q. І ,УІ( JG Р : : а 

Іб: 

І 

• 

... 



- б ·-

-:, 1 ;r 
:Пр·п.ааЬІ r, дИDоктивнЬІе указани!і r;po1�l,aтypu:!/I-+8r:2I/:XП-:I021 -,,_ 

,,,с.� �СССР н ,'fOCP .. : :Г348r.: : 
!-1/�

"iI9:V1.'ono:з1;oє цuno по оGв •• "'1' ;_,ю, . .k'�•А ;��ь.Gз.ндра : ,,.,/УІ-43:4/ІХ- : 631 _ 1 
76: :Т!с•гроnича�l.д 'Ь'.L.!.1J � Ге-:гр:J. f-C,!/ЗЬ!.HI't!f.1.�l:.Jvbf.W.r..1!'.1" гоц::1 :І948 r: : .... 
:...-

✓

- � : ІіОр :,; flпr::o.:r-::ao�E..l ') ,:;с: • І 26, .іТ r .і GC:P : : І : 

, ·., .. / :с.· :1 ,J 1�v� • r-\. ·,,\ .. ·с "1: с 5 L • .,"__ 1. ,..(\У J.!�1 iї1,:пrrz( ')IJ:.. 
'?J:;:.�),.!tЦ')J)ОПИЧа. но ст.97 УІ{ УССР 

Т·-:.- ; 2І/ !,- : �І/�Г.-: 22 О: - , 1
:1' .. :1�t; Z'• :І'14·8Г.: : , 

�j'I•UJ!O: •!•uЄ: �JC.,10 nc, 05D. 1·._v .4�, Ч.,Уl-1.� ,,VJ..> :.i.',,.,.i.Jr'.!..,_: ,2(1 .: ї- : І1/'.і1і-:І3ІІ - ,, -
�µД. ll .Jl.•..cl ... ., 1 -�J .... , .. DA по \; 1

.L •� �--t'.�;� (,;. ,:--1:·т-·}7;1<;>.іl8 Г "' �Ilft.8 r: : 
' , f "f_tV,'-,t. l '.;' .. � �'? '; .· �1(" ,.J'[1. 

t.1гопс,11н;о :�(..l! .�с, rJj:i:? ... _и,) \ .. L и�-:;:,є.пs. т>о;.;.г.·•1'-�ї.J- �3/ІХ- :І20: --,, _ 
-·.. �1iQ.IJ,.,;1:_c:;_?•J'-J.' ,ji.'•·iJ. .,, �-!•! 1 __ 1;:rгО")!;(!: ._а по �'f•�r•;47 r.�I':;48 г: : 

3d i�1_l:JL (.)'�1 -�•/
,) 

... ,.�i г. = 

�І;,І �УГ'::':':: :;.or, Д.f):-;С fl(' ('OГ.tsl-tl • ...uil,,L І��· . .::�:1н1:І

··: :j,.JL?C\.: 1
.,

·_:zt.,� )10 ·.:·, .?. t1 .з.dё? о:- 4/,}J.. .... ii/ 1•(,Ц[� .. 
: _;J/l· '�З:,2':./:1- :ІІЄ: -, . .:.. 
� :.•с. L.�1. : l L�З 1 : : /,. v 

в з� : І 1� .1 ":-1�.- .� l .. :�т�· ... · ;· ·:-t н L �е 
: �--�- ])[' l,(:v ... / r;. • І 1,1-.: 

�� /д�- :20/1- :І91: 
�ІАї 1.:І.А-8 г: : 

- : І/І- .. 1 : :.І.ІХГ:-:
: g І')Ч-9 r: 

ОО: 

• І -

, І , _ 

:;:t.� � 1 < 1,5 ! V l' О 1• О ВІ • t_; () 1 � і! u 1:.., (> (5 і • .Л •. 0 .\,_пс:·_Lї:-' С,:.:с . .1.J./TY-:2v/I-ІJ-'; 
.w:и::.:tї.і .. ) ()1 Ч<. Пt) ст� :Т"116 :r.: ro1" i: 

'.:,О:--.. 
--- : � I1C.U" J[)_� "4� ....... -V.1!_ . · .. ra.:.'- . 

. 

� � г� У •.__, �;;;._ (,'J.' -:-/, і- 7 !' • 

. 
u 

3; 3r.; 
. 
. 

; 

'?.,•:,_Р_ 11> о\._; !_ .. �� _ rJ o(j!'J.1·�-... ... Jj t'\ .,JCi� .. } 1"r;цр_ 
:ПO:!:)fHIQ. по ('',-. -)/ ;: rou ... �1.2 -'-· У';�) 

'L '/ХІ- <J,2,'j/i.Y-: 
: __ .. ( .. ,/.·4 г. : І�-�.,/ r: . 

. 

�-:ге по.о __ L)О ц�J t: J.1G V-:З· ... .L.&J І .JV ""'-""' .. , -LZ'-�.11i[.. u�'t-/ д.І-4']: 27 /�Ш-:гІб:
"НtШ'!'рrю;,ш 1['. л • 2 j' • .;J.�:). Qj; -�./1-i9 .'. . 

. 

��-�.'О'!І .!L:C цс,.о :ю uun".л1.п.� ,_,., --·!lXЗ.jl:t' 1..-r1:�c.1.i.:..1..i/:;-ц.9�;:-;1/.:-t�:;)l27: 
: )10 .. _J"(Ia r r1 � !"":. './�� У JC'JГ : г 1- J. ,:i � гоц·1 : : 
� ... cvнon. 0() i•. ·•нv .-о .::,.J1н .-,.,�t:� 1_ i.• ..... ,r. 1 Л 
?. J..:... ,.1; ... c .. '!::.L �сг:�'-:tа пс (}Т. '17 f"' � YvC? 

.t.it:i.l: І І�іl-�•':�г :;) 1'/j �- : 
: · : I�Lt.9 r: 

5-�-.... 
: 

�7 ro"t,·1-1uc ц, ,н:; 
� ш1 ча vi. 1.'l·., .J. J. 

по u(j::J. І'.':.> ' 11 С,н.. . l:'ш:.т:,с: ;_:І.л.-� 7� .21;/УІ-: 2GI: · 
с, ..J::: Я ,оз;пєш.:: по ст.51•--І2 :rощ1 :І"А9 г: :· 



.. ·1 {Т 
- V ,J 

7 -

і,1 . 01.13. 1,1t-1щ��шо1� 
І І�, ... ·�-.., ),, V -..,,,J..,!_,. 

� I/JI-;;,Or t 9/УІ- : 
i i І-;:., О r • 

661 
І 

',;4::II'/tY.:u uзz:o� Ц(•.�о r!�i (.:.,.н:' ... - �; ;і]�ШЧ:І OJ�C УН.й I1tf�; ·--
_;-� �tj"' (, ..... t;i'C,:l �:-5 с,1.Ю!� С•1,lС!ЮП ?!JЛЬ?.!І�nор,::1-;Jо/)� r. 

: ;JJ/x:.r.-: 871 
: І'.ЬО r t : 

; ·�:.л:r:з� 1 пь11•у·:':'>·.1, 

Т 0�\S. Є-(9 uJ.OC.. Т. і, 
"Y:rc:;;:c�1�c•.· .:.т. .... ::_:.) п:, со�.\; __ ; .• _._ .'�•''1.�)Ji-!. 't .. ;з.:..;.r1"1 
�-� - ·- J:r r_ .,_ ·;ч::1 7l 1

'" 
.:-." u .: _" е /С· .i.l o ·- r� J:f).:( ��{

::..'СІ;!? =: ()JIOb·>.11flН!'1• 1:,1.:2.'Іа _їи:-юлаозvNа І,',:; 
��:r 6 ·/'J ;.:_.·: �V�� Y().J'J}

�l:;;J.c--✓ ) �?I/:J- !'ІІО: 
,j 

� t.!1..�/ IJ-. 
f; I/)L!,':, !' .• 

;;r�/�VI- : 
:1���0 r: 

53: 
.• 

- lt --

- І •  -.. 

', -.. 

'' -

. � i· ,.?•::., t J.' -.•!() r;c oб�� .. .1. .... .11.1,.lu.!.t't
i 110 � • !�,О ti o 2 'NJ,; J"t.,\.TP

CJJ"t;<"J.ИJ.ia :; 3_/ ·-� ....JVj Т': 7 /УІ- � 5 О: - , . -.
t r :J5(aJ r. : 

1 __ ,,{'"'\ _:(; (;�
-'
.,·. 0 /J,І ,,'.,.�i '..,t)

: .. с ,.;•.:. ·.:1 .. • .. t ,JOv? 
• :"1 /� ·-1.1r о 1 !/'? • 1()0•o.�.•" t _.,:, -.:_І с, .,., u - "- '-- • 

� 1:О�'-•.�!'.;.,50 г. t 

ou· І°А/.'t'!"..') .1.··� •. :-·,-: ,.R_ц" І .. ) /1 ..... :•_q .. ,o. /., Т- t> 1. � .... . .. . ..... er� , ♦ - ' • ._,.. о
,,..

., �  . ., 

,; �.;::;,i O'r 4/,і/І-'-7 r .. � ,І :)О r� 
4G: -,r

"'7" 

:; с -- ., 

�IJ� a. -" -т

:; .. ,.. :: . .

·�t .Jt 1 t.�.:..,�

... J �!( � .... t;:. \;І. •J! J.)) )l�� І,,' �!J:.,1 
,\.:::.,.:.. ес c:>.·J7 ;! <.J"J УІ. ·.:.,с?

' ' , 
V 

. z �..: /. -·;J ('':' �� �"�.1:-1--: 
i і_ r_,,50 r; 

. 

. 

�т .. +�: 
r: : 

� ·. ' ::. і • :, '1" 

"1··, .,(.11.,�,..i..!J. 1<.11 1·;л·1;12:а 
(� �.1ti .{�; f,,,_ЧL•-�(;-L,я LL�r>1t�""'""e 

7 ;· : :•ii.;�1? 

і І 

�1••cJ·'J І\ rl 'J' І ' ,v/;" 1:.1 •. ,: . ... u .... __ '-',-.1. •
-rl �-;·з• ' . ---

.J../J.-. І r: .• •./.к!!-� L�S: lt:..: ·.
� � l )r.JJ .-:i С! : � u iJ .. • ..,,.,..,, ___ {.;; __ 

:; Пj_. !:,�:.i. :ю ї.:'1 
� . о f :r�:-·

--�!;)-....і ·•;th::.1:� .! _, 
� -;- '; 'J') 

;lt)L"'..V(}fj_'�: . ., ОТЦ1 1u;-��"J- ��r 
f;�:C' .-,�!(; .. :,it�O, .. .!��,c� !.\Cit .,. �Р.�: 

u1 ., ·: __ ,ШlJ!tO 

--

: І �".5 _! ·,: � : 

І/1·���:;:-: �:I/.,J'--� 365: Ос:і"; �.(; 
, ,,,,., .. г .... . . • 
•• 1 •• :/.,,,. ..:.. •• • • 

.,!·р�,с•:!з.::·:.. _ J/:ї:І- :,;/1-.- : JС'ОІ 
,. ,. :JГ r19.;,2 :г. :І�5..! r�.:;8 І 

- ., 



8 -

ІО9:66 .У1·оноu�100 щто ло oбD. Шi.Q/.1.'l!J:H!Чl'. ut1r;;cш.1.F.:25/IX-:г:;;/YI-1I481 -(, -
� :Я:ванош•: :_ И U1XAVJJ.t.1Jl.A .Ивана Да.ПV-JІО!J;ї!ЧВ. :І9.?І r:I3.:;>2 r1ЗОО1 

І"З�
с:::1 

_ gi10 С .. '.(?7 ,д 9'..: :1.: j·J,:;p !' 2-· 'і'ОІ,�2.Х 
' �� '{' . '-� 

IIOg ''>/5 � ;;,..•�·vl):.:, :)CeiCщc�,...J'r:· с;:.с .1ст вє .... lа-. .t;.J.. ,JvтL1 _, ...
'r � :i.!�:7.:.;r:�•j,:.;cC;( v�t ri·ilCI:t..:ь.. 

�1/l
: 1 ')5 dI' 

: �1/ .G1-:44ЗІ 
:1�3 r: : 

ІЧ, � 3/7! :',1Єt::.·_ur_)�·I&i1:.. рз�:�зи.:;: и 11t�о�е_рок 
-f t .:µа,.ю·rн .гvр.[>· ... 1шo1"7:Du.r,vp .. 

С,1С.:Jr�'.і''!:ІЗППQ І/І- : �J./�П-: 2461

-о . 

ІІЗ..,І'�-
. . .

�., ,1.,0.L, r:· ес : · о 
�-- ... І21JlL.� •·"• ,іО 

о о,ї:> .•• 1. l ... ,_, •,ЛЯ . .3. с.
_-.,,-..;/i t!.2 'І{УU�Р 

.J�1.))(). r,c � ТІ• ПО 05'D •• ,,.J.:� • .В•¾ill1�tv С�Оj)З 
-: ·.:.:...t, ),:. .• �r;.J ... (_,.,,lf!.�l 1,.:-u.пан, .. ,,1,1:,::1.111'::1�: ло. 
:.1,,·, ·� .• t.V

,, 

. .,.. 
• • ,J: 

�-�953 г:1 ,.;,53 г: : 

; У,,.,/ П-� 2:і:/ .JG..-:
�14".,,_;�3 1, �IJ;j;; 2':

8І: 

72: 
:: 

-� -

-,, -

ІР-!-. � '·:і: ; � -. ,ос i .. ..,Jt, 110 о Jв;.j. l1
->�:.L�J (_ .. 1.• .• !1•.) ..:;�. 12/ .:!- � 2.З/Ш- ; �J2 � 

� с-;•/ !1 (;'; YJ, YC,J:?, .._ ... f:'Ш{).t, Il. •.• , І.1....,Jl .1 .ti (,.13.t. � І�) J .i.': І'✓�-� І'; : � Іr ...., 
,о 

� ..

·; '-... о ..... _! .... Л\. -.•J J.". ,. ..... .:.&, . и� <..:,.t.' o(J<_) J 1L и""СUІ) g : � : 

-:-,,;.J • · .  •l: ·1,: :о ,iu 1>6� •. , .... ; ,....,,.,,,, � .з·�.!'2 ;.J;.;и-:І _/J.-;. �23/fi- ; 
� 'p!10Er��10. n:> с •• L1./Уї0а:и. от 4-/;fl...L:-7 r. : І і�JЗг�І'..,;)3 г: 

36: 
: . І.

l.C':.zc::s: ?1:1,,� ·с r·,.ro no :-)11:-.Х�1-•-�.)l,н.·і.\; Т:Ir.J�l)"!-rt:2';../'1-t�"l:.: 11:::-� �2�3: - , -.
-- z ��.-,rюлao:u�r if:'. :1 1,1..,,1\.,.Uд t...,J }1_ривн Аосr.н�овІьІ �І�53 .rtI�J5:З г: : 

: : !!О C'l'. '�8 т. 2 .. �- ,. J() Р 

( 11-� 
ІІб: ;::І 

І- --= 

І�О:--=-

..

І2::;: 3 
-+ 

:
..

� :.:·· ·> : 1 1 1·_ o1.J� J.•- J .. ..1-..��t"J 11r1f:Oi!i.l�!tlU/X-- �;;_"·)/r"J"I.-::ЗVC: 
!:·'1 І� ·ссс::::ч� rю ,·�- .97 J-� ,;ТСJР в 2-J!: 'l'аа..лхаІ949 г:І953 г:І<::Б: 

\/\,л .. () "'-'\...L , . іЇ 
:.':rt.JTT.,)1tH>? д··тто no О(і·_з •• 1ц!vн.Л !.Е-.rіїело.я 1,ео:І8/У]-::3І/У3-:2-38: ' І, 

�ЦOC:hiOD!-1Ч&-;, ..... u<JJ.•jK ,rс.1ТЄ-::ЦІ.І (!.)t,11f'IЛ\10!;H.!.! 1� ;]:1.;.5�, !1:.�9_33 r: : ,,,_ 
�v,.t.J_JJ.'J.� 1\.!··,.(1 '·'[:..�:111 i1c .. .,orin,1Jг· го c•._•.9t-1 ч.� � : 1 : 

� •.) І� i <.;\;j_) 

� �
"'\,\.л,t:, ""Ч.. : .Уго лv r.s"oL, ,, с., �о 

:0-.(J:,;z_;лcDrпa по 

:�· ..,,О::()т·с,с т-;сn � гr 
:. ::-!(. .�с:--.... л�СJ!.::�1с. ле 

: ·· .. о_рсп::с!�а г.с :1с1�0.1: .. ·т�:=:�J 
• r:" .i•i .... .. , �'.C�Jv�я .. �C1�;.z ... 

�.,C()l' 
-

.:.l ... L·.l: 
,v(,,;_,� 

.. /vr{ � '/ТУ • .>f'\"": • .;  4\\- .. t _ _._4,,_ �t- ) 0 

�r,/I-:,i3:2d/П-: �164: 
�1•::)ц f"°'І. :.l' ... 'J� 1�: : 

: 1 /u - : 17 /L" -: :2�41 -
:І"50 г:І/.,3 r. І 

І І -

уі., з-� 1/І- : ,.)l/ д;,-: <•9t О� 
Е п :l��k �:L.�4 r: : 

r .r ,� -7 : : :JI/'11-:L• І8: 
.r-оч.. :.L��A- r: І 



- е -

12,5 :,5 � н:ат ериальr реви�иіі и про ··olJGk СРеn,ствсн: I/I-54r i ЗІ/ХП-1 ЗfІ.38
t � аоіі р�1 6от�: !'OJ'pй:�r.po�;y р т;:,:J i : І95lІ- r І t 

] 1,-
.,_, t ( 

, : 

� .':е'і' 0�1-:, ес:-::•,!�� r:шт.пп.1,х;;ал.ь1:ао ПИС,ЬШl Лl>О: I/I-51.1.r: :ЗІ/ХП-1 221 
:::i;ypopш,i�.u1·•.i:u,·[:j_1011.иo Li::J CU!JO_por. : :l�-54 r: І 

tLai·cpиa1ш ,7чоб:шх ш,роприятr!U по повв-:І/І-:,4r:ЗІ/ХП-:ІІ9І
· �.т1:;:::, П.ОПОГ.ОЇJ tCjJaJa:(.l1�.цu,;.z (;1JGП(?Ш\.'.і'ОЩ1:: :l'J;,!� r: І 

- ,,

I28tI;;i()�j'гc1 :1�-ї.._'-. ц .,:ІJ н, r1б;,:,.,�1JН.Г .. _•.!Я c.·c.!'ll,: а2г/1..'11- ·:·I ".//J- :І7GІ �fn:-,
--:: �.'.!аг.оєnича и <;Jvt.Jь.1;J Алексея r,икощ?.еZJ.,.:чаtІ�48 r. :I95L{-r.: : yi.c,.,/J·o/.

1 ; ... :, с V(! • ,. �". З'"� о:ї L:,/" l,.-�1.�-7 г. 

т • r � о • '/'J. о r;.,.. .• , т .,,., ,�_·1 
"!.� ""С , .... ,.., "Т�:; "'"t·•· т. r .\. r _ _/,, J '- • � .І _,. .+ ,.\J • _ - , І - tJ _ \_..- Щ 

�,-«" ., �r -, u • ..,,...,,, j '"'-) 

ІЗІ::
,. ,• 

· T/I-+L�r: �І/;·г-�: ;l. о;:,;;г
:! , Т'.)4.!: ... • � • 

-IЗ'tr
J І/І-- 1

··- l' � 3І/д1..:. �88 : .,....,,/�І 11;.: -:��ц. J ; -;v 

І ;:s,2 � 
-f- •. .

� >::е ,.;-:н:1 .т ;,;·'':Р·,;:1 .. 1:1ou ,7 .з�я пе·н1u 
;і ·t 1! ю _1,> •_�с · ,---crr�,c-:--�,- ·r1ш� J;>r_·jo,;;:1и1t� 

:;1н)НЬ 
:І -!+� 

� іУ-vб Т10'"";, ,
- vU._ �

г. 
� 

о 

I'�r: 
..t. 

I�t+.2 

1-3'і-� -;
I�•j �t, 

+� . 
о 

14-u: 
і � 

f.42: 
--- ...' .

І!JJo,JoJ.; .• �I ... а 11а,)сі1ецова-;;о 
!JJ'O -�У >а�•.; 1.Jl.I .11._tц':.l:,.,j v • ц,, •

�іА-6 
� І 'j/rt•• t . .. 

: �: l 14-,) 
: ·:�/iil 

J
-: 

: 92: 

.; = 

;•.о rJ· � .. '(ti .. :E!!.J .. _ от�с�•t ост..;t :10 -'В.�_а.-.t Jт, 11-6 r. r;. 

J,; ,! ... --.и; т, . .,:.;. �-;;. �� т" 1� 
:J, ),. 1 ·,J.,·, І :1 цт:о'; .. 'Г'�:С�tUО y.:-1.Cil�J)fl'_;r..!E!.'! 
: .:j))Ll.J.'Y.[HI COIJP и � {!\)_і> 

" •• .f"":' 
... - І.. 

1• .СО.і? 1 

_:., _ _  ..)· ... ·1_{:Z,( 1 с: ":(� 

с :�� ' 

:С':':.'.,...;"·•:1 . .::. f,[.,-V"Z•iL:1J"( ': 

., 1 ;�'·'<.:_'\ t' 1ш . про:вср1:а па пpo.:ypor,cr:::>
: слс це.· Dсн·�1:;-: рс.ботн:::-�н 

.,,- • 
, ,..., r • •� !' r .. _ ◊ t J,./ J .. --.:�_..1• � • .. •-/ �L-: 

:] · ·7 г: ,. 
·- . 

. · � 31 / .f , - : (:.і; : 
:І::)4-8 :·: : 

:І�48 r.:!�48 r,2281 



( t/31't. lf rvт f> Е І.З н 3 н q /> & 6 ІJ?' л ро� У А91:7 ,Р(у 

:.- �-
г ТсРІ-1опа.лR, 3 ���-n.Jl (' I .P1t�,?.P� 

П /J І� f 1с 19 ь ,,о g_ /lf/9/' .

:f_))i,· ·a;Ji"i іі _iJ<.'.CllOJ)f!-: '.•.::і n._.;:o . .,_"•2 .• .,. • .J!l
;;./G ;р 

-·\.,l J:' �111::).lj:--Ь: :t,.ш..1.Jp Ь&І44І
J і ·_,,4.) r: і '.А-'-1 І': : : 

�нщ.�.:ази Fr1 д!ШСІ�'l'ИН .uo �/i';'),:..,QllИ.fl 
: r:..· jr1..1 u t;";p и ., <.;<.,Р 

И_,о:,;_ура- �:, /J ..J..І-9: :-п/J:�- : � І 
� ::і'�9 r.: s 

!L¼-�!'Z � Il1.,L: '.:.а: Ji1,t-r;y{,<..J:. <JiJ,lC".(;'l�.. v
_ ___, = �

І'-:-7 ;4 
-. 

"�-)1Uli .!�1-:('· /;_! r {', '-.� '"i,t Ё�2 
V' 

�J./J--4�!' J./XJ1- � 
: :І:4-�)г&-

98: 
.• 

п лі 1:. m·s,.,нor�i�.,; П[\.: :'i--J.l)'.:' : ·с !·ori11:,: ІІ8:
р;. · (',' r, ':' 'і. іІ ( Н t: 19,} < l' , І t;'r" rJ r • : : 

I49r·I:r::.:��r-.t �-[, .. :- -�� :-.. 1/� ;,,::f,; !�Ii ,_-:1J.•u\! !� , J .. !_•j_(,1.!:f- •r a�.r1, .,. 1'Ь:l.\І' r �(p.Lt�,�5: 
-+;: :t . .i-,CiyL)�J cкo-�.t•.:.r- :.:'Jcrшm� r.a')()Tf!:·•.c::., :І'.А-.9 1·�1';/:-'; r.r : 

г-:о� ;:/-�б 
-г � ,_72.•2. о

Т!9. 

t •• ---

' - , ,- ..

-А. j��v, :;.;rJ. .. -,!�J· c�. 1·t 1

# : 21/іІ '-•-:c''J�l•'i '··- : l4:,: 
• r•� 1,,еі:.:·'!:1.:rт,я '!�гr:пс�І'..,L•.9 г•1'. g г.= : 

с- .,:'!..' J�C ,. "( ,.._ •. , � .,!�,В�•дv,,\;Іt � 

-(;Щ):�- .... �9/!..-: l.· /У!.1-
� ..... ':r-' 9 .r � -�:+9 

�ІІиf 
• . 

152" 
-·

Q 

� \1,.:_ 1 F. ,. �-=�!,І-:{(,(;К!:J-:: р· •Jv'-·I •• н;c,n .ї1ро.q,ра:.'у 1: I9LY.., 

�1-:_: . ,:-:·4;: j :.�Q .. !i�t:r�r �: 05J!Q.C·J.1 !r t. 
r :I;l.: •; І, '• .. 16: И.. 

I53•J 
+: 

CCCl-'�J./I-,:;; vi ��!/_щ- � �·-t:
� ::,r]:�a � I';��CJ 1' о ; : 

-

.., .... ..... : ) 6. ,_: 1:, !.!.: 
'щ:.J:JU" •"і./).. 

�го 
j(Jz �.;./ �- • 2;-;.i. :_ 

J 
"1 • 3 

• . '�/'"V 
'2 \.v ..!..� 

.. - ,,,,_ .. .А. • с;, 9 

. '. ., 

11 ,{) .... r.t·г�п- ,. r..:Ii.-•�:f.:·1., ._ir:,u:I .. �г) 1.". :Т..2:,� 

:І:5? •.. : .. , �, ·1:;;:,r прu"іо_:_�-· � .. � ю�і • ·-
т • '7 'П'"ІО '\ · ) �-... '1� ···() т: "'т•с·'"" І"·· - ·р · �о-�• ' l' /. .,,,, ,, , J - ,,;.. v •:1 ., .. _ _ _. �· 

';(.;!.1 (}t:т7 �•е=:1� 1-10J1: .. L� 
•. 'J "')f'.«: :'lJ) o:;"1..:' C':?!J 

)(І 

.. 

f! І-

.І . , Е

... 

� І j?;,; г · ._:., � .09. { � 
.. .... _ . ,:,

, I9;>!J 

. ,. . . . . ' 

� .. ,� .:. '' і ..:, .

і'' .L' ·:., � : :

l·; .і ;;>,.) .!.'. �

: . ' \,} _ ... :

' .·; 

, 

d): 

(' , ":Р: І/І-. - : . 73:
г.� : 

: lip!п�riaru ... rr-.c ю __ .п �-п1� !'J)'::t _[.ера об.лас�:- _г /І- : 3І/.ХП- : Ilбt

: : І":.• І r • : І 9> І r І t 

І, І --



I62: r
,;1 

-----·: 

ІІ 

Іб3�7 
-{' � 

�:.la- c.:;.ї"U..:.1iL; r1p '.;.; .р ...... 1. ;:�. r1.��\J ;;
4
_11 .. .:--' ��;t..>-· ; с J;I := ;_ 6!.)!:з � �:)�r:� 'IJ� � �':;�: ОС � 

:-;c .. �rt .. ...,\с·� .... .; ... 'l!. .. :I1t: __ rt..; •. 1, о·є ·1 _;a3p-.�c;i .. �J :):,;_:;І l'o -;І.�:;1 �.: : 

п9с J.,,,o_··c :c-•G.:r\·. 1.'. _.-· /і..---
іі .t, .,t· ,!"ё',: 11. ::�u..•r u 1';.JI ... . .

l. • • • 

:. ·�.:'\ ·!r,:�_,: , ... J·�•�(>�-•;-� !1J.·1nб .l з-➔J!�л.er1�-:i .. :t
.t
·,0.:� -,7.���цc,;�Gpst 

��!:) і} r !t)f.1 #('."'()--�� �") ·(;_ 1: .. \і! it .. •·::- •?•-- ✓
"' O .L' __ 1i·1:·1!) ,:�)-71 r: L ,,r г.,� 

IG·j J J:: �;.,:,. #:..;1:.х. _1 •·; j_t;.� .. )f._ :.:;�� ,!? П·: 
) -rZ J·):v:� Е .,· ·_;г 

с: I,11--j 1г: t.i/ 2�1- :: _273: 

168 Z G � L! О.JЩ1 І.[ С !а.:?. (.; 

Ic;oF,g5 
- ф � 

Т'?�' • i::; 
- u ,,, 

- t

� І! O·t.· -:• .. ) І,'�;() J'I І, п-� . -1.r>·I; ! pvo .d[-i' е '"¾Vl
i110!)(! · ... : -С.1С 1J,CI· :С _!: 1 �,r ,1_J �,]•:Т 1: .. ; 03 

�І"С-.1'�· 1_':•: ! ... 'Ь 
:, .. #].\.,, �:1.1�..._! 

т·,с 11ot v ,:,. '1 OJ ;;poi1-cI:o�
.•• 

1 
.\Jl ·}·1 І:і, 

: 1 ).; 2 - • : : 

:� ..1.:/І-·.:,ї ';_'; 'ЗІ/ІЛ- ; r,..,.g:
: � J:;?:..r•.� :

,. � 

7: 
. 
. 

1! 1/I-S2гl'dL/xrт- �r�. " : L' ':} 2 г . ·� : 

rссн·. яr:г,ь :::,1/77І "І39: 
� l 9-.Jc� r. : І .1.і� ::, • : : 

� І/І-:,;;."2г g .;;1/.ХЛ- : 5І: 
t : J .,:,. .:: :"·. f : 

Г/2�� �t'!' .. ::.�.;,1.т:::;з!1� о•_; •.те·" 1ОС1'.'-': цor.rra7(i•ї,cnpaг�•;E I/i-;,2:31/l<.JI- : зг:
\ :.l(., , А:-;с. f :.r ..,·:,-,2 г. � : 

T'?_L. • 1-.:+ : 

��
1 �JeT ;! О..:ЧG'!.'ПСС, '> по СПСІ]; lo.J. :їСJ. ar.: ! 

� t-.: .. '; .. (j �[! : 1) :с j •• ;} 

g C<J СР ZI У L,vЇ" 

l l..Lp-:r .. :- о:і
n 
о 

�?Gg�...;.):'�t. -it.)a.:1,_I\.�!;.1c..i:-� "�.Р "ill1�.L�U.1 !ір�!СІ.1 11· t 
-

.. �;и.бJ---�: ... J.;.-' ... -,,;3;: ·;'_,#i;J·- � - )<: 
�IU.:'-}',�,-.. >.iL.,J;:::k .1 .)':..'1.,1 ,:zt-.1:.., -1(. Іі�•С «і{;�.,_��•: l �_:-� � г. � . � 
� ;_рє 

'/');:,; 
-,t : 

ti 1r .. <)С �r;_a1j".zc 1�1J:, -..;}р �)•J_ с-с 1с _ : .... ;;�.1�:�:.
-: lJ(._t; . ·: ! �, .. :о:: r:o !11_. •. r, ... - .. ...: �1 .. �1:: ! .r�<; '] .!,.,_ .. � r-: 
.)!-і( r:.. с-

�.,.:::.т.1х�- � 
; .:. ·:: 3 �,. : 

., ....._, .
: 

г '7"• 
·-. +.J � � l /1� •- : І'/01,. -- ,f "\ r, r . •J • .,, V 8 • • 

І 
• 
. 

'.ІС<::І-1 .. '1' �r,;�(..1 .и C • .l's":C-:Г.!"l'."C::t}.'1 
: �.-:,.::;ш.:.-цr, ,п_rю:r; :i; п:, :л:І.'11J,'t1. 

:;т1.1(''l'�ю--�ь:.r/ .. -��З:�.•:J:/, н- :.dir,: 
.: : _-... '.:, 3 r • : : 

- І1-

,, __ _ 

;,-

І
\j 



\ 

/ 9 1, 
- // ч

� 

,,.,;rAf!/ 



Іl1)оху_ратура с с с Р 

ПРокУРАТУРА 
Терноnожьской об�асти 

о п и с ь J 
---

. - ...... ' ... 

ДЕЛА ,ПССТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ ЗА І95З-19t>І ГОДІ:l. 

. . 

: \ОJІИЧеС'l' : . . Крайние Ш�!ІР .

п/п =
• Д8ТЬІ Заго.11овки д е Ji. 
• 

. . 

І . 2 . з. . 

І 9 5 - З rод 

Р.УКОБОДСТЬО И КОН'fРQЛЬ 

І82 .Jl'ои.казьr r"!poriypopa І 7 ма_()'l'Є. 
·f O�JiaCTI� по QОНОВНОЙ 29 денабря 

деJtтельнссти за 
1953 год.

183.Протокольt мем,rведом- 22 янза� 
1- ственннх совещаний 22 сектябрь 

работнш{св арганов 
прокуратурь�, суда и
ш1JІ!_іЦИ1-ї об.пасти за 
І95Згод.

184.ПротохоЛЬІ оперативюа 14 ЯН8аря 1 соззщан�й п�и прокуроре 28 декабр,1
обжасти за 1953 год.

16�.Акти хомг..лексньrх реви-
--1 зий работьt райпоохура-

тур обжасти за !95З год. 
т.І. 

/Ве,реаань1, Бучач,Гримай.по:в, 
Зборов/ 

.

во•
:.-ИСТО8 

. 

. 

56 

r:t:4 

:· 

І73 

І, 

, .. ' 

І •

' '

4 

. 

.

•• 

-

Qоrметп 

5 
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І8б. J\..к'l'ЬІ КОШ1д3КСКЬІХ ревизий 
1 рабо'l'ЬІ раfшрокуратур об.11а�

'l'И за І953 го,ц. 
т.2. 

/З-Поток, Ксзова, Нопь�чин
ЦЬІ, Кременец.7 

18? .АкТlі КОМШІСКСІUІХ ревизи:л 
работьr . .Р�йп,ро1rу,ратур обла�
ти за 11J53 год. 

т.З. 

/ Подаолачиск, Лочзrзв.СтрусовJ 

188. J1.1•: 'lЧ,[ .КОМТ!Л )!(СІТЬ[,: J)tЗEI i::JИ.'i'f 
. p?бorrЬJ райпрокур8ТУ.Р об 11аа

ти за l�G3 год. 
/ 

т .4. fт после1,;,ний / 
Товсте. Чортко"R / 

"'Г'І г 'Т ,.І Д.c,JL 

189.Отчвт о работе с кадрами
:�а · І953 rод.

І 9 5 4. ro,.JL_ __ 

РТr<ОБЩі9,1'80 И КОНТРОЛЬ 

з 

І 90. й_рю{е.�,ьr п_роху"ора ебласти
-1 по основной даяте.яьности 

,Зі;І. 1954 і'ОД. 
5 Яііё;ёря 
4 деха<Sр11

І9І. :-І_ротоК()ЛЬІ мсждуве,цо�,стаен
.J.. №irx совещаиий _работнихов 1 о,рг:шов прт\уратури, �а

и милиции области аа І�54
год. 

І5 фсвр9.Ut 
19 августа 

4 

203 

L75 

?(J 

72 

23 

IS2. apo't'm::o.JШ опсративньrх совє-4 яняа_р-,r 97 
1 щаний_при прокуроре обпастw 

за 1954 год. 2 д 1ia�pR 



1 : 2 

з 

. 

. 

І93.дкТЬІ коМПJІекснюс ревизий ра
бот� оайпрокуратур области за
1954 год. 

т.І. 
І ВелобоjКница, Буданов, Бучач, 
В-Борки/. 

І94.Актьr комплексньrх ревизий пабо
, бЬІ райпрокуратур об.ласти за 

І954 год. 
т.2. 

/В. Глубочок, В .деАеркаJІЬІ,
За.,1ожцьr, Збараж /. 

І95.А.�тN комплексньrх ревизий 
· І работЬІ_ раипрокуратур облас

'rи :3а 1954 год. 
т. з. 

І Кор
оп

ец, Л
а
н7

ов
цьr, Nі.Подольск, Н.6ело • 

196.Актьr комплекснЬІХ ревизий 
_; работм.дайпрокуратур облас

ти за 1:'.154 год. 
т.4./после�ний / 

/ Подгайцьr, ПробижняНlі, 
С-Подольск, Теребовля/. 

ОТДЕЛ ЮЩРОВ 

197.Справки о работе с 
_.J-. кадрами за 1954 год. 

І 9 5 5 год 

РУКОВОДСТ1:Ю И КОН'1РОЛЬ 

з 

198.ПриказЬІ про.курора 
'і- ooлac•r:r,1 по основной 

деятельности за 1955 год.

12 января 
21 декабря 

: 4 

104 

І45 

!35

І43 

47 

49 

I9g протоколЬІ ме..'ІtД.Уведомс·rвен- 2.7 сентября 20 
1 • r-rьtx совещаний _работников І декабря 

0рган
о
в прокур

а
тури! 9уда и м�лиции области за 955 год.

•• 5



J 

4 

І : 2 

200. 11po'I'0K0JThJ операТИЕНЬІХ
т. совещаний при п�курорG области &а l�ь5 год. 

201.Док:rздиьr .... записки по 
1- резуШ.>'rатам комплексиЬІх

прове�ок состоянv.я,работь1 оаипрокуоатуо ооласти 
за 1954-1955 ГОДЬІ.

2Q2. Ак•11ьr 1-:.омплекснь1х ревизнй 
1 райпgокуос1:r•ур областиза lv54-195b годьr. 

/ ВУ,ШНевец, �ОЗЛQВ /. 

1 g 5 б 

3 

5 янв:1ря 
І5 декьбря 

год 

?YrtOSOДC:TBO И · ІЮгІТРОЛь 

: 4 

ІІЗ 

100 

57 

�()3.Jриказ@ прокуwре. vблас- 5 января 'їl
�; ти а:о основно� деят.зльности за і�5� год. 29 декзбря

204..f!pcrroI{OЛЬI ot5лacтmr. СО':5�- ІІ с::,,,,.-я:6,ря 24 
щаНІ'іЙ р,�ботников орі'анов 29 д кRбоя 
�рокур�тури за 1956 год. 

205 .�1_ротон ЛЬІ оператиЕ:-1::!": со

-'- Е.._;Щr¼Н'ИЙ при п_рокуоо1}е � rc, ... ,.-:· 
� ... 

О11Лс>.С'ГИ 3� ;:,::)О ГОД. 

ІG06 •r�ОК:Іа;:І,Ч'!)ї'8 32:ІИСКИ ПО ре--
-+ зул1,тат-ам комгтск.снь1х Іі оrr

раслснЬІv: �1роз,-:1,01-,: СОСТОЯF У.Я
!)Вб,��,'ЬJ _r, ... �П.{??.1-f-?:_)RTyp обш::с
't'И за 195,)-.1. "..➔Ьо ГОДЬ!. 

·r.l. 
/ С.о_р,;�е-:3, З1;�1 111.зец, �&дожцЬІ/ • 

.207 ./�оклс.:.цrrьrе а:..trп-:с:ки по ;1е-;уль-
l:.. ':і'.'1'ГР.М RОМПЛСКСf!ЬїХ У 01JIOCJICBЬ! �

ттровєрок состояния paDnTL! 
раі,Щ.9011:у.ра'І·ур области за
l�ЬЬ-ІС:,Dб rо

д
в. 

т .;2. 
/ ЗбоРQв, Креме11еq, Монас"fи
.РИСК, ІlОДВОJІОЧИСК/ w 

9Ь 

• 
. 5 
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ІЬ: 2 

208.Дон:ладНЬІе записки по pe-
-r зультатам RОМПЛеКСНЬІХ И

о'l•раслевь�х проверок 
состояния работм райпро
�уратур qбласти за 
19�-1956 ГОДlі.

т.З /последний/ 
frПодгайцьt, Тере6/овля, 
�ортков, Шумск 

209.Справки, докладНЬІе
· 
1- за.писки о проделанной

рабо'І•е по оказанию прак
r;:�ической помощи в органтл
зации общенадзорной рабо
'l'Ьt в райп·оо1-tУІ?атурах 
области за 1955-1956 ГОДЬІ.

210. 
--t- ОТ,ЦFЛ І�МРОВ 

. 

. 

Доклад об организации работьr 
по повьJШению юридической 
подготовки и деловой квалифи-
1tации кадРов органов проку
ратур� области за 1956 год. 

211.Отчет о работе с кац.,оами
'f за 1955 годи два месяца

1956 года. 

212.Справки об укомп.лектованности,
качественном составе кадров
прокурорско-следственньrх
работников органов прокуратурм
области за 1956 год.

l ·9 5 7 ГОД 

РУІЮВОДС'ГВО И КОН'ГРО lЬ 

з : 4 

ІОО 

34 

І2 

39 

12 

2ІЗ.Приказьr прскурора сблас- 5 января 
ч �и по основнои деятельиос- 22 декабря 

ти за 1957 год. 69 

2І4.Протокольr междуведо�стзенньzх 30 
� совещаний_работников орга- 25 марта

нов прокураr.гурЬІ, cy,ga и 19 декабря 
милиции области �а !957 год. 

11> 

: 5 



б 

І : 2 

215.ТТротоколЬІ оперативньrх 
-r- совешаний п_gи_прокуроре
І облас'l'И за І9о7 год. 

216.Доклад о результатах

1 комплексной ревизии 
работЬІ органов �рок�ра
ТУJ;}Ь! облас·rи за І95о
І�о7 годЬІ.

217.ДокладНЬІе за,ї!иски о 
'( результатах проверок

раб С'1'ЬІ райпрокураrr·ур
облаоти по усилению 
бо_рьбь1 с х.:-1щ0ниями 
социалистиУJеской соб
ств-�нно�·rи за 1956-1957
ГОДЬІ.

218 .Докладнь1е записки по 
результатам комплексrіЬІХ 1 проверок состояния рабо
'ГЬІ J;!айпрокУ.ратур области
за �95б-І857 год�. 

'l'. І 
/Борще в, В. Бор.ки, J;тсятин,Залещики, ЗалоЖцDІ1 • 

219 .Док.лаДНЬІе зацисю1 по ре-
-і зу.льтатам комr:лекснь1х 

проверок состояния ра
ботм райпоокУ.Qатур облас
ти за 1955-1957 ГОДЬІ.

т.2. 
І Збараж, Зборов, К

о
з

о
в

а
,kоПЬІЧинцьr/. 

220 .Докладr-:�ьrе записr·ш по ре
зудьта'l'ам комллекснь1х 
прове�к состояния рабо
т� раипрокуратур области 
за 1956-19�7 годьt. 

�.з І последний І
/ ПодгайЦЬІ 9 Почаев,
Скалат /. 

.• з

7 янва� 
ЗІ декабря 

ОТДЕП КАДРОВ 

: 4 

99 

ІЗ4 

43 

122 

143 

І2І

22І.Отчет о работе с кад- 28 
Т рами за 195? год.

•

• 



L 

. 

. 

7 

. 

. 

. 

. • 
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---�----------�--------�------·------------.!!!� 

22r. Сводньrг ста'ТІ-,ст;1чес:кие 
f ОТtн�·rь1 О ЧИСJ';еННОС'.і'И И 

составе СПОЦ�'І'ё..11ИСТОВ, 
и�еющих в�сіllєе и среднееспеци�льнсе об1�гзоваиие 
по состою- Иill на І д0кабря 
195? года. 

І 9 5 8 -rод 
----·------------

PY1{0t3vJI,C'Г'30 И �ЮНТРОЛЬ 

ІО 

223.П_р�,;казЬІ прокурора области ІІ я:шаря 72 
1 ;:ю основной деятельности за 

І953 год. 24 декабря 
224.Г.:ротоколЬІ tїеУ.ЩУведомстrюн-
. ( чь.1х _ еовещаний· _рабu-rнико:�3 

о_рганов IJ sюку_рату_р,і, с)rдаи М!•!лиции о6JІасти ;3а 
1968 год.

225.іlрото.колн опер�ти2НЬ1, 
--f с�з :.щ:➔ ·-шй- t1_ои .1:,;юк.1,ро.�.=,з 

оьпасти �� І9.� гсд. 

226. Cnpaвr,:z,:, доь:лаr:.=�ю запис J :-:
,-f· О СОС'l'ОНЕ:Ш бo·~ r.:,,..J!:J С ' 11_ре.с туrп :i_ с тьІС � обесп� чению

социаГ�ис·.гичесі ой �.::lto о<:
ти ·в облг.сти ._, I<;)57-.t·�5(; 
ГОДЬІ. 

227 .Доклад.1-п,1е зсіЛ:-!•'•Іш ;ю _рз-� зут�•га·,.а;J! ь:or1n.:ro!{C:--1Ь1x 
П,РО8·��ОН: СОС'ГОНН-И.Я ,Р бо
'І'ЬІ .РР,И�� )��JD8 °I'.f_.,) ,._'j.:"І.:'і.С:'П� 
3� [�151'•-1�i=J8 Г':'. Н.

_J_1Jj.._' .... tГ_�_J __ ,_.·_л._&! .... Р\ ):J 

228.,і..,,оrи� ... � .Jt'5 улун. ,\1..),n. t; _pn.,k•·1' ,'
--r с ар 1�у_рорско-слсдствєнІ-!..Ьl

;,,r.,,1 .кs\пра... . о_, rнr-•oiз __ прокурs
турь1 аоласт;� за 19�)8 год. 

І!. апреля 24 октября

lI янвз;>я 
2.? дс-1:.з,>р.я

74. 

ІСП 

I4J 

7() 



І • 2 

8 

.• 

229. Анал�з рабо'ТhІ по идейис-
t ПОЛИТИЧ0С}{Ому воспитаюпо

и п<>вьппению деловой RВаJШ

фикации прокурорско- с�ед
ственньrх рабо•rников органов
П!)ОІ{ура.rr·урЬІ за 1958 год. 

І 9 5 о !'ОД 
------•·----------

3 

23U.ПриказЬІ '.!!)9:Кл>оrJа области 
1 п 09новнсй дєЕтельности 

за І<:і59 год. 

5 Яl-!І:щря 
ЗІ декаб_ря 

2:в:t .1 Ipo1rOl{OЛЬt ЮждуВІ'3Д('МСr�:'�ен-
НЬІХ СОВ{:ЩЗ;ІИ� _рзоО'J.'НИКОВ ' органов 11r:1 1,r�p�rryr,,ьт. суде. 
и мияиции области за І959 
го,ц. 

20 февраJJя 
26 денабрн 

.• 

ІЗ 

78 

83 

23�� .ЛгС'токп.т,r oпer,�ти;,m-r,r сове-б янв�.ря ІЗІ 
�{ щс1ний при прокуроре обл.ас·.ги 

з�1 І95�· го,�. ЗІ Дdl'н.1.бря

�33.Справк!Іі о pF¼Goтe облпро�у- І2 !
1JеЕра,1я 52 

1 ратурьr в у�реплеr їП1і сuциа- 7 де�tаор.я 
л1,ютичесш,t1 за::тrшо�тн ;1 
бlR.�бе с преступнuстью за 
l;;o.., год. 

23,1. Сп:J8.Бю1 о ;,ьбо•ге райп1юку
+ p,J'i',VJ; в ун_рг.плении СОЦИЗ!lИС

'Т'И:Ч�С!<ОЙ .'3аRОННОС'l'И' и '5орьбе 
� п�ес•rуnн-::-�сть:ю за 1959 год."'Г. l. 

�3S .С,1_равки. () _;>t:\OO'N; _paйnpoity-
-1 р'3.тур в укре11лі=3нии сочиn

листи�еско1 законност� и 
борьбе с преступность» 
за І959 гад. 

т.2 / послед.ни� /

236. Справ:к!,r по ре2уль'l'а'J1з�.1 
t �о.мнлекснь1х прово,рок сос

тояния работь� ра�окуратур области за 1�:)ij-1:io9 
ГОДЬІ. 

т.І 

/ Ворщев, Іусатин, ЗuоJЩЬt, 
М-Подо.иьск l. 

76 

65 

81 

4 
••



І .
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2

. 
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23?.СпраЕКИ �о результатам 
:.f комплексНЬІУ. проверок 

состояния работ@ рай
прокуратур области за 
І958-і95<:, годю. 

т.2/ последний/ 

/ .rІіикулиНЦЬІ, йодволо·чиск,
Теребовля/ 

_O'I'Дf.!l __ r'JAPCB __ 

238. СводНЬІе ста'І1Истические
�1 отчетьt о численности и 

составе специалистов, имею
щих. вьtсmее и среднее специ
альное образование по состоя-
1-rию 1ш. І декабря І959 года. 

239.!\нализ, справка о текучести, 

з 

- І сменяе:мости, распространении
положительного оПЬ!та рабО'І'ЬІ 
прш:<урорско-следственньrх кад
ров ооганов прокуратур� облас!tІ�и 
за І959 год. 

І 9 б О го� 

РУІЮВОДС'ГВО И КОНТРОЛЬ 

249 .Приказьt про1<урор� области 
. по основной деят�ЛЬ!-іОС'І'И 

за 1960 год. 
Іб января
ЗІ деl"tабря 

.

• 

83 

26 

10 

74 

241.Пuотокоw меJІЩУведомственньrх
_,_ совещаний работников орга- 26 февра.пя 45 

нов прокуратурЬІ, суда и 8 �вгуста 
милиции облас·ги за 1960 
год. 

242.Прото�tольr оперативн:ьrх сове;- 134 
-1 щаний . при прокуроре области 23 января

за 1960 год. Зо де:іtабря 

4 • • 5



ro 

J. :

243 .СПJJ,1.ІЖ 1 о ССJС'!'ОЯНИИ про
т ну.rюрског-о надаор:і :-іа'l"е,рритоnии о(5ласти за

І9о0 год. 

. 

. з .• 

244.Спсnвю-ї :) ,,1:1бry_u.; nг[·де-
1 лов облтфокуратурьr з·а

I9b9-lІ.JuCJ год1..r" 

[2 октября 59г.39 
8 декабря бОг. 

245.Справки о результат3х
f про:з0ро1{ роб ,тьr рnйпро-

1сург.r1·ур по уr<"рсплснию 
социr.-пистr1:""�СІ'оР· за.кон
ЕОС'!'И и. 6опь6з с поестvтт
ностью 2а Iv59-l9бu roд,N. 

246 .ДоКЛР..ДНЬІе :%Н1ИСКИ по p�J-
-{ 3�'/Л'�Т1Z ТС.!.1 : -��m.ТІЗ!tС}!ЬІХ

прове;::ск состояния ,рабо
тьr 1J.а��2юнуратур области 
;:ч1 19�9-Т9о0 гo,r1,r:,r •. 

�•/.l? Локла11-�.n_r,.:-. -- .,,,.,h''"V1A с... ''J"'-.._,_ - •г, .,-,uA- - .......... "'""'''"' -і. _, зультатах проверо1с Вf.:Ю:()Л
нсчия цредлот:е:·Шй КОІ'4ШЛ:е-
1�сНЬІ .. ревизий ра;ЩD9�ур01rу
р,зr.�и O�J!aC'l'И Зf' 19 J(j год. 

і �І о 
,· 

L'ОД 

•),л{о·.::>о іТст ,.... 1 ' 
, ·он" �ол ь _J��--� :-:;'і. ..fi. �- ! r� ' 

248.арv.казЬІ прокурора области
_,_ по основной д�тельнос·1·и 

�1-9.· l �)6 l год. 

19 января 
26 декабря 

69 

8U 

?З 

249 .1Ірото1с0Jш ме:кдув<�домс'г 0ен- � :-.1арт{'', І9 
--t нЬІх со .ещ�шrй рnботню·ов ЗG сентя�1-•.тт 

органоі3 п_рокурату.[)Ь!� -�_удn .-і. 
милицпи области за 1':101 год.

260.:'lоотоколн оп-""nативнь�х сов!З- 2 января 112 __,__ P!.1"z.·�� ·� •)· · rrDovy. поn�, �б У •"'f'v·J..,.6 � � r, 1..-, •-'.t< " -1:"" _ .: - V ,.,.,\.· 1 ДG'(�_ря 

з.-:. І�,бІ год. 

4 ••
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І 
. ' . 

. 4 .• 
--------------·---- - ---------------------"""" 

252. C-.Ipttв :'i о _(Jf;.зy.rr-i,r:- · .. -;- •', ,:
1 rrpc -:-,;,,r:,к :1'3•>◊'�·1,1. _p;_\f:it _::ю

:,:.ур, ту.:р по ун:_р-'=:rтл-:-:-: ию 
СОЦV..и,,,!(; 1

1
1t1• t.;CЬ:Oh :::.з.:КО:-і

,-ЮС'f'(•: ·" бс:,';):_І)(') с rт�eCTV'J-
}-f()(.;'l'bIO 2а l 2ti го,,,: 

-

т.І 

'.)!' .... u январп

.[4 октя�ря 

2r; (,·1··;�RI';\, ... r.. ·-,гл· rr">r">'> .. ,-~-no.,..,A··•J .. .,,, . .. �,to._ ... vj \..J .�1..,; . .,:.J. о�'-"'1 .. __ .�,. .JL·�•-J-:'.._�� 

·і }'Я.і1Уl'Ьі -���>1_:>(1ІЧР"'і'j_ї rто -
І У" ;ю,,:.г,о·-іУі!О CuЦili.DЛИ�TY:1.r::;q

t{O:,X 3,ШОННОС:ТV. и 6,:-�рь:5е с 
;;l.J;C r2,·-;;юс, :.;1 "� Пі"-.[ 
г�од. 

2·-5 .Справке п; резул::>тат .. , · 
. , RОНГ.JН::Іf.СНОЙ її,_ оверки сос

J:ояния работь1 3рокуратурьі 
l\.озсвr�:r,:сг·о -:J.з�1она �� 
rc- jCJ-I�t1I го,u.ь.r. 

·-----------

256.Спрааии о работе по улучmению
..../- :r<.ачес'ГВСІІ .-юго СОС'[,..1ЗJ и ...,·t•'j-

61-.ль·,oc'!'J: про:к:г оре t�-сл.-.д
С'І'ВенrJЬ!Х надров о_оганов 
п;кж. rрату.ї:їЬІ об.:�з.СJ ¼ за і�6І 
rо,ц. 

J 

35 

149 

ІОІ 

l2i 

l? 

29 



І.2 

--------------------------------------.: 

----·---------·----------�----·--------------

____ l 9 _§__2 ____ r_;;·o=A---

8 я.нваоя :Z.5'7 .l' рикj�ЬJ про�уопра ')�лш.:
t 'l'И :1С. Ot";H:).;:1Cf! ДЄ:Я'І\.,ЛЬ

t-Ю(;�И :J,З .1Sб:� год. 
') - - , ��l Дt�Кйбря 

�53.; [j_::ЮТ(ЧU)JІЬ! ме"с;�в�ДОМСТВt'.Н- lI июля ..., Н!)І>: созе :,:аний рз.бо•гни:коє
ор::-:r;.ноа npc,r·yp�'iJ�i, с:п-;.а 
!1і м1.�лиц;;.и за IS'o� :·с/1.. 

f3 октября 

ІЗ 
23 

lI 
,;т 
/;.,.].. 

•')- r .,

�.ь ...• 1...,пр.�вю,: о рє::,упьтгт-?.:" 
,.... про.-вч:юк раv.пг()кур=1тур по укре1шению соц�алис

'l'ИЧf�ской зан:оннос·ги vi. fорь-:5е 
С: т:rре��х�ноnт�ю за
1901-J..,o� ГОДЬІ. 

О'І',,.J,ЕЛ І Ц'";')"� , ., , с U!J 

2t)2.Сводtшз статистическиє 
,1- отч�тЬl о численнос·rт,ї 

и СОС'rаво СП�ЦИЗ.ЛИСТС'� 
имеющи:;: r1Ь1с·.:1ее !1 с1JЄД!і·.,-) 
с::·::щи,шь:шс 061Jє.::юва:-!v.� 
ПQ С:ОС'1'O.Я'.::"О �� 1 Д·&:аt5 рЯ 
І,., . •j Ji:..' -iv,�-� � 

ZоЗ.Спраа1,�·• о ..9або·r� по улучшс-

і нию кпчественііого состаза 
и ст:з.бильнссти прокурорско
следствt;ННl:П Ка.І4)0В органuв
Їрркvоnтур� области за�ос !'од. 

я:ізаря 
ноября 

января 
HOf!OPff 

62г. 

с.гг. 

97 

ІЬ 

71 

88 

іС9 

10 

о 



, 

ІЗ 

------· --- --------------------· - ------ - -----·------------11.j 

_____ 1 ___ .9 --"- �-; .... 

PJ1!1t·1чr•. t('1'.r30 . ' і<О!�'і.і':)Кі:,
•--- __ , "'". •:!J_l.., ,І 

----•-------

:,і<', ",Р у-н .-.r, .. :i, ., _,·гл .с_ :.r 1
:']и.'5ОТ�l1Ш.Сі3 

,�G? .. �:;�1�тr J r. '>01""! ..'С:(,;2 �;,.J 1ас., 
-f ... 7r.� 'r1 r.t'i1C'•Г�Y btJ,J1�fj111or 

\ "(' ,,,,·/':1C,:)tJ••T{' ')," �оь"\, .... -- ('t_ 
.:. _, ! ....,,1. '·"·-·' •..І.. ..,., ... -

::�:"�c,1j /-.:.нc,,.:�! .. t.J :і; �-ra
.&.
Ji

"'

PJi'.:-
��: т

.,;-: ... u. (" �., �'J q·:,c�- .. {·"с··г:,� - .

1·�,; .::> Г" ц . 

�l;" .:.v

11 .sгв,�р.н 
(!.(, �,c1tc!Spя 

• •.r-
• t ,І\ 

<' V ,,_ '-..) ; є� 9а;r.я 
� t � .... · :iJ.'J.tJ� 

:-jt.'C()_d7V . ,,т,..; � .- 'Т•і.j:.-', 
-------------------· --- :;.:-..А.. .,...J.,;•.L.-1,4,,•i,,,,11..,� • 

..;·�'U. і,сіа.: ½З СОС'l'ОЕfіИЯ и прv.чин 
'-\., :-1_р; с·.:у�"!·1с.,с· .. и с_р'-'д1-� нєсове:)-

\ ше1--п--юд 1..:-'l'них в области за "' 
19-33 г,-._ц. 

'.:; l.; 

, . 

.f t t.) 

.. .... ,,....
1.�) 

І5 



14 

--·�------------------

1"\'J' ,р- f ••І\ І fJr, 
,.,_h"··':._.__ .. l!..:L..,, Jj J 

2'1.L .,JpIOH.tД, обо() г_j,С,,;),1}1, \, 1!!)<" !J.КИ 
-Г О СОС1'Q.S:П-!ИИ ✓�ДСЙН<ї- іІО ЛУ,ТИ-·
\ Ч�С'К�ГО B()C'lii:'-f!iИF Щі,,,КУ[JГ)І1С;КО

следСТ.О нньт:� к ,цро.а орга:-юв 
про:· _:)1·"'Yl;;, .,;")л;,t.::'l'Y ·"Ju Іі(,'" ї")Д. 

� 72. (.;во.цл1,rs- с I't.tT!,i(;'l':i{ti� СіНН. O'J·{ 1\.:1'",f 
-\ с, Ч� Сд�НіЮ �,, і.І.і. 1г. COC'11,;Ht1 (;fi,:;:._;Y::JJ::'c-,-

1'0-,, 1С 1'3І0)�_7;,У [.iЬ.f(;i;i(,C \lt С � ;ДН ,е 
сr-:.єqи;..J:;ьно ;QJJc,.;30ІJ1,н-1иc?; rю 
С.ОСТОRН:й :J і·,с, [\І�l '-\()1)5'· .L ІJ6:.; ГС,'<10 0 

2�іЗ.(;:�1 ,l'Г!'(/:1J,�½·':СК!�� ()ї 1"f,)'l.'h! О ·:иCJlGH--
'"f ;.J'()(;'" 1 :.86 11 ', . 1,, CJl}r:3:;:цi-1·• lї'"' • OJIJ � 

І:.03.._ , (:,1'У 1.Іі с-1·11ї1у j)t.НJO?rJ. fIO 
с стся::.,:ю ;-f.,"_ .:. I"t,)i's:f l-Jr....•...:> l'ОДЗ. 
І v. с1�'�:с(т �•rJo!�'-!hfti :f Г''Ч?Рf йпr,о:ку
рFі<r·у_р І.

<.:, 6 4 
---- ГО}l ____ _ 

;.'·'?,.і ,. ГІ··)!J! ... \ .,..:. ,.�, r1 ,,'t.H� ""ar,a о :�".tc·;'�1 
-І-- ПО 0('НОЗ.!:-ЙVf ,ц:_, .;, .:Ю,НССТИ 

3 :..:. j_ � с.:/� !. ':',3,. 

�- t>.�('O'.P(')KQ,1.т �tt;?t.ДY .едС'�-�с·�-вс;. ьг: 
~f' соє�.Lц,:.1 и;: І1:.бо·гн�,_1:t1..Ує орга:rю·з 

rr,"!,Ч(Y'J.)�..,y_ . т. суд 1 1 r, ил:о�!f 
:1з l�b4 год" 

27Ь. 11 :10•ror<0�11l! ОПG:р&'ГИ:!ЗНЬ!� со е-
1 1'1_mШі1 . П:/: :,:l"JvJ{y:-.,o!Xl · r5лuСТИ 

313 l�t::A год. 

277 .,.l,ОRЛ,:Щ 'Т1ОІ;v··ч;r'1 Q(ід, С'?.гt об
\ !-'І!''.)Г.ЗХ _саботьt fro усил�нию 

б<фь ,ьt с 11рсс•.1.•уш-юс ·Ьіv и 
наr;у•пе:-rи.тп соцз:шсннос,;.•и
з '1 .f96-'!: год. 

13 Я!-113�.Р 
lu дuка◊;�� 

Ь (l �JЕJУ'ЛЯ
.�ll НОГ'бря.

І.-: f".1-Шаря 
2:3 дс1с:16 .;;...,я

,,ш 

48 

26 

IJ 

47 



І5 

2�.Справки • рабо�• орrако• 
1 преJСУ..РІSтур& по уоuена CSop•CSw С ІІр8СІf7ПІІ8С'1' .. И

хцеІІИDІІ сециuис�nескеІ 
ообсІJІ:аениооти аа І96З-Ііб4 1'8,1UI.

279.СпJ?аUИ 8 pea�'l8'188X ПJ)8•81)8К
7 рабоN райпрокуратур п• 

укрепаениа соцвuхспческеІ 
8UОНR8С81'И И бермSе С
преступностІІІ) за 1963-1964 
геди. 

280.Аиапз COC'!OIDUUI и
· причин прес�рупнес'І'И среди несове�ениuе�них

в •�ас'!'и аа 1964 r•д· 

281.Деuцнwе аапипк о peayж•iraRx
1 Щ)О88рОХ СОСТОІІНИ8 раб8'!іІ ПО 
/ бор.СSе с детскей беанаА&ервос, .. 

и пpecirynнoc'l'WJ cpe-1Q! иес•••J8•иие
же�rиих а обжасІfи аа 1964 r•A• 

отда КАДРОВ 

�. О'Іче'l' • рабо'l'е с К8Д)8ІІІИ ,· за 1964 rе,ц.

283.Свод.нне СТ8'1'ИС81'ИЧ8СКК8
'Г 8'fЧ8!'111 О ЧИСЖ8ИНОСІJИ • COC'l'&-

88 СП8ЦК&ПС'l'ОВ, � ІІІІСІН& 
и сре.цвее специu.�и ебраае:нпе 
ерrанов прекур&'l!'РІІ ed.wacп 
П8 СОО'І88НІІ8 на Іо H88CSP8 
1964 rо.ца. 

47 

174 

25 

84 

40 
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Іб 

284. ОбобщеНІІ• по пe.1tCSepy, 
r расстанопе • •ecПJRІaRD

прекурерско-сже,цспеJUІНХ 
:КaJtPOB ерганев пpoxypa'!'J'Jlil
об.иас'l'И аа Ііб4 rод. 

І 9 б 5 год 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОJІЬ 

• 

• 

285.Прикuн �иурера ocs"acn І le•pau б5 
і пе основней деrrе.ж•ности Іб Аеабрs 

за !965 І'Од. 
286.Протокоn� мs�едомственньvс І5 февра.-8 146 
1 совещаний работвиков органе� 9 ,цекабрs 

про�турьr, су;(а и ми.ІІІЦИИ 
за 1965 rо,ц. 

28?.Протеко& оперативНЬІХ совеІІ(акий І4 авара І24
-t пріJ прекуроре есs"асти аа Іб ,1{екабр11 1965 rо,ц. 

288.Доuад n�иурора ебJІасп еб
'\ и"florax рабоТЬІ пе усuено 

борьбн с престуnиоо'.rІtІ) 
и иар�ениDИ соцаакеииости
ва !965 rо.ц. . 

289.Спразки • работе ергаио:в проку-
-t ратури по усuениа б•р•бн с 

прес'!уІІНестма и ХИJІІеки,n,и соQuис'!ической собс'.rвениес"fІи 
83 1964-1965 І'8ДН.

290.Сп_равки о резуnта'Іах преверек .....}- рабетн райпроаура-rур пе 
укреае-1 НИІD СОЦИUИСІІИЧес:коА аахеивес'!И 

и бор�е с прес'fУ'ПИ8С7м» аа І�Іі65 rо.-н. 
"І.І. 

43 

ІІО 



291.Спрuки о реауn�атах пр�верек
t раСSотн paйilpoJtYPa'l'YP пе уJСJ)еП.ЖеІ!ИІ) 

социапстическей аооІІИОсти • б�р•бе с престуnиестІІІD аа 
І964-І965 r•АІІ•. 

т.2 / посжедний / 

ОТДЕЛ ПО 1-ІАА10Р1 ЗА ООВПЦЦЕНИЕ)І 
ЗАКОНОВ О НШ>ВЕРШЕННОJІЕІЮІХ. 

292.Анuиан, справки� деu8,Ц •
� состоІПІИИ и причинах прес'rУШ{ес�кСР.еди иесове�енножетних а 

о�жасти аа 1965 rод. 

293.Доuа,цвне 88ПИОКИ • реауж1,татах
1

- ·проверок соотоJІНИJІ работн по 
борьбе с детской беанадаорв•отІІІD 
и преступпос�U) ере� несоверuенио
же�ких в обжас�и аа 1965 r•д· 

�.0,-чет о работе с кадрами аа 
1 1965 год. 

295.С••ДНЬІе статис'l'ІІЧеские оnе�к
-+·о чисжеиности и сос'l'аве специа-
\ жисто:в, име� :ВЬІС]Dее и среднее cneциuiiue обрааоваиие oprsкo� 

про�атурн обжасти по состОSИD 
ка 15- HOdPJI 1965 І'8.ц&.

; 
. ; 
\, 
,. 

І •\ 

. .!

\ Ї.:\ 

1· ·1 ,1 
·� .' ' 

' ; '\ .\ 
i < \_,\ 
'( ... ,\· 

' 
< 

бІ 1•• !• 

':: \ 
['\ 
:, ·, 

82 \\ ' ..... _ 

32 

38 



ІВ 

297. ОбобщемиJІ,· спрuки пе нада•Р7
t расстан•вке и воспитаІІИІІ 

прокурораохо-сжедотиенюп к�в ерrоов прекуратурu 
ебжасти аа І965 гея. 

І 9 6 б rеж 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

298.ІІрикааЬІ прекурера обжасти по
f есневней депе.ж•иес'l'и аа 

1966 гед. 

299.ПротокоJІН w�едокственишс
--t· севещаний рабетиихо» ерrанов 

пре:кур��rурн, сур.а и ІGLПЦИИ 
за 1966 гед. 

ЗОО.Протохо.u� оперативнmс с•�М{аиий 
· 4· цp�_пpoirtyp0pe ебжас'l'и аа. 

І9бб год. 
ЗOI.Пpo'l'OKOJII:l заседаний ме'І'едичес

..J.- :кеrо Совета !_І� прокуроре 
ебжасти за І966 rод. 

302.Деuад п�кпюра об.1ас11и об
і итогах работьr а.дuинистративвкх 

орrзиов в• бор.ІJбе с преступ
ностЬІ) за І� гед. 

І5 gвар• 
І5 Ае:кабра 

20 --
І О ке.Sра 

303.ЛекжsДЬІ прокурQ»а обжасти об усuеИИJІ
-r бер-.бьr с кам,аіІа.ими об�ествение-' ro порR,І.Ка за 1966 год. 

304.ОбебщеІПІJ[, справJtа пе rпресам
-1- �кур8�К8-С.J:8ДС'1'ВеJОІ8 
І рабеп ебжастиеr• аппарата 

аа 1966 год. 

305.Сп2&•п, ана.пам, еСSеб�еИJІJІ • 
і р&Ое'!'■ органев пpexypa!'Y'Jlil пе 

YCUeJIIIII бе,р11бм С D,p80'1'JIDl80'1' ..
К �ПІNМ' 08ЦІІШС'І'ІІЧ8СІСОІ 
себс'І'м1111еоп •• І�Nбб 
ro,цu. 

-r.I

ЗІ амра 
25 IIIDU 

104 

146 

І5б 

І2 

48 

71 

78 

Іб2 



N 

ЗОб.Справки, ана.ли:ш, обобще-
\ ния о работе органов п�ку 

ратурІ:l по уоилению борьбн 
о пpeciryпнвcrrltl) и хищеииями 
социапс1І'ИЧеокой собстзеянос
ти за І96

/
5-І966 rо.цн.

1т.2 последний 

307.Справки, доuаднне
'/- записхи, обоб-.ения о � І аеnтрах nроверок раипро

куратур по укреШ[еНИІ) социuистичеокоІ аакониости
и бор•бе с преступностью 
за І965-І9бб · rодн. 

т.І. 

308.Сп_равки, до:кладнwе записки
-1 обобщения о результатах 

проверок райпрокуратур 
по укреплеНИІ> социапстичеекой законности и бо�.бе 
с преступностью за І965-
І96б rодн. 

т.2. 

309.Сп�в:ки, до:кладНЬІе записки 
- -/· обобщеНУ..я о резу.1ьтатах nрове

рок райпрохуратур по укрепдена социаиистическои·законности 
и бор•бе с преступност•» за 
І96�б ГОДЬІ.

т.З. 

ЗІО.�вки, .цоuадньте записки, 
-1 обобщеииJІ_о реауататах проверох

райпро�тур по укреШІеюш 
социахисти ческой законности 
и борьбе с преступностью за І9б5-
І966 ГО.цt.1. 

т.4 / посяедний/

І7 оентабра10 ,цекабра 

ОТДЮІ ПО НАДЗОРУ ЗА COSJWДmИFJI 
ЗАКОНОВ О Н.ШОВЕFПІИШОJІЕТНИХ 

ЗІІ.Анааиан, оправки, доuад. 
-Т о соотоании и причинах преоІJ7-ПНОС'1'Исреди неооверпеннuе'l'НИХ в ocJ.wacп 

аа Іgбб rоя.

І4І 

І54 

І44 

І� 

ІВІ 
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3І2.Доuаднне sаписхи. оправки 
1 о резуnтатах цроверок оос'l'ОЮІИJІ 

�абоТЬІ по бор1tбе с детской 
беенадsорностью и преступности среди несоверщеннОJІетних 
в о�асти за І9бб год. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

ЗІЗ.Сводае статистичеохие 
-/ отчетн о чисженности и составе 

специаJІИстев. имеющих вsсшее 
и среднее епециа.1ьное образование 
орrанов прокурат;урн об�асти 
по СОСТО8ШІ) на 15 ноябр� 
1966 года. 

314.Докладнвя записка. оправка о
-f результатах проверки работн органов

прокуратуря �жасти по подбору, 
расстановке и идейно-по.иитическому 
воспитанюо прою,.РQРQКо-сJІедствеННЬІХ 
работников за І965=-І9бб го.ця. 

ЗІ5.Справки о работе с �а,црами по 
1- повншешw идейно-поJІИтического

уровня и !(еловой ква.лифихацки 
за !965-Іібб годн.

ЗІб.Обобщени•. оправки по подбору

1 
расстановке и воспитаНИІ) проку
рорско- следственншс органов 
прокурату.ІН обиасти за І9бб год. 

І 9 б ? год 

РУКОВОДСТВО И НОНТРОЛЬ 

ЗІ?.При•uн прокурора об.жасти по 
'і-' ОСНОВНОЙ А9Ие.DНОС'l'И аа \ 196? rод. 

б4 

22 

ІМ 

75 



2І 

ЗІВ.Протоков ме�едомствеІІНІІХ f совещаний работнмков органов 
. про��турн, суда и ІІИJІИЦИИ за 1967 год. 

ЗІ9.ПротокоJІЬІ. оперативНЬІХ совещания 
\ пр� прокурору обJІасти . аа

196? год. 

320.ПротокОJl областного собран
и
я

-1 актива работников администрати�
нwх оіганов от 25 января 1967 
года О мерах по усилеНИІ) 
борьбн с преступностью". 

321.П.ланн работн проиуратурь�
---t облести на 1967 го,. 

/ :кварта.льнне 
ДСП 

322.Обобщения, анализЬІ, справки по
-, вопросам прокурорско-сведствениоЯ 

работ� областного аппарата 
за 196? год. 

323.Справки, анализн, обобщения- о работе органов пров:уратурЬJ по 
усиленИІ) борьбьt с преступностW) 
и хищениями социа�истической 
собственности за І9бб-І967 ГОДЬІ.

т.І 
324.Справии, анаJІИзьt, обобщеНИJІ
1- о работе органов прокуратурн 

по ycueюm борьбw с преступ:аость�

и 
хищ

е

ниями 
со

ци&JІИстическоЯ 
собствеЮіОСТИ 98 1956-1957 ГОДЬІ.

т.2 /последний/ 

325.Справки о результатах проверок
t райпроиуратур по укрепJІеНИІ) 

еоци8J!Иотичеси:ой законности, 
борьбе о преступностью, состояния 
прокурорского нвдзора за 
деятеяьностью орrанов аошиции 
за .І9бб-І9б? годн. 

т.І. 

І anpeu 
15 .цекабРJІ 

З января 
25 ,цекабря 

78 

30 

33 

ІІб 

ІІ9 

188 
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326.справки о резу�ьта�ах проверок 163 
1- райпрокуратур по укрепJІеНИJ)

социалистической закоЮІости. борьбе с преступностью, сос�rоJІНИ•прокурорского надзора за 
деятельност.ю органов ми�иции 
аа І99(>-І9б7 rо,цн. 

т.2. 

327.Справки о результатах проверок
t райпрокура.тур по укреплеНИІ) социалистической законности, борьбе с 

преступнос'l'ЬІ)• состоRНИR прокурорско-
rо над1ора аа депеnностью органов 
� аа І9бб-І9б? го,цн.

т.З. 

328.Справки о результатах проверок
--/ райпрокура'l'ур по укреПJІ:еНИJ> 

социалистической з�онности, борьбе
с преступностью, состояниа дроку
рорскоrо надзора за делтельностью 
органов 

7
милиции за !966-!96? годь�.

т.4 пос.ие,цний / 

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБJ1ЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОJІЕ:l'НИХ. 

·ІМ

І54 

329. АнаJІизн, докладнвя записки, 8? 
• - 1 ДОКJІадІі о состоянии и причинах преступнос'l'И

ере� несовериенно�е"l'НИХ в области 
sa 186? rод. 

ЗЗО .Доuа,цньtе записки, справ:ки о ре- 49 
--І-- зультатах щ,оверок состояшх.я

\ рабоТЬІ по борьбе с детской
безна,цаорностІІІJ и прес'І'УПНОСТU 

ере� несоверщеШІожетних в области аа 196? год. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

ЗЗІ.Отчет о работ:е с кадрами і' sa !96? год.

) 
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332. С�одm1е ста'l'ИС'l'ичесІtИе О'l'Че'l'Н
+ о чис.иенности рабиИІІХо• 
І по по.пу, ■оараоту ист� 

работь� по оостоянию на І 
июня І967 года. 

ЗЗЗ.Сводньtй статистич&с�ий отчет 
t о переводе рабО'І'ников органов 

прокуратура обжасти на патиднев
ную рабочую неделю с двумя вьrходнн-
мит ДНЯМИ ПО COCT0IODm 
на І октября І967 ГОАа. 

334.Обобщения, справки по подбору, pac

~t 
становке и воспитанию прокурорскоследствеШіWХ кадров органов прокуратур� области аа 1967 го�. 

І 9 б 8 ГОД 

РУ'fіОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

ЗЗ5.Приказн проиурора области по
-г основной деяте.льности за 
. І968 год. 

336.ПротокоJІЬІ меж.цуведомствев
..J_ ншс совещаний работнико :в ' органов прокур�турн, суда имилиции за 1�68 год. 

ЗЗ?. Протоколн опера'!'Ивнюс совеща
'-t- ний при прокуроре облас�и за 

1968 год. 

ЗЗВ. Док.па,цн прокурора области об 
·-t итогах работЬІ органов про1<уратурн

по боuьбе с преступностью за 
1968 год. 

�- Ішаньt_рабоТЬІ )І
ро

хуратурьt /
о

б.л
асти

1 на I9fZВ rод / квартuьнь�е 
дсп 

340.Анuиз, справка по вопросам
-f- ц�курсрско-следс'ІВЮіой 

работн об�астноrо mmapaтa
аа І9б8 rод. 

341. Справки, aнuиsw, обобщеюur
t о рабо'l'е �рrаиов прохура'l'урІІ по 

усuеНИ8 uop�■ 0 1Ір8С'1'1ПJІОС'1' ..

5 .января 
І4 декабрs

2 февраJІІ[ 
23 декабря

б 

2 

63 

6б 

І24 

ІОІ 



342. 

і 

344. 

(-

24 

и хищеЮUІМИ социмистической 
собственности за І967-І968 го.цк. 

Спрашtи, докладнЬІе записки о 
результатах проверок райпрокура'17Р 
по укреплению со�алпстической законности и борьбе с преступност.■, 
состояния прокурорского надзора за 
деятельностью органов мил,щии 
за І967-І968 годьz. 

т.І 

Спраnки, докла,цнне записки о ре
зультатах провероR райпрокуратур по 
укреплению социа.1ІИС'l1ической закон
ности и борьбе с преступностью, 
состояния прохурорского надзора за 
деятельностью органов милиция за 
1967-1968 ГОДЬt.

т.2. 

Справr·ш, докладньrе записки о ре
зультатах проRерок райцрокуратур 
по унр0плению соЦ11алистической 
зю�оннос'І'И и борьбе с преступностью, 
состояния nро-куро,рсв:ого надзора за 
леятелвностью органов МИДІЩИИ sa 
!96?-1968 ГО,1tІі.

r:r.З. 

345.Справки, докладнЬІе записки о реsµь-

'-\- та.тг.х проверон райпрокуратур по 
укреплению социалистической 
законности и борьбе с престуrmостью,
состояния прокурорского надзо,ра за 
деятелmостью органов миmщии 
за І967-І9

/
68 ГОДЬІ. 

т.4 пос�едн:ий / 

ОТДЕЛ ПО І-ІА;J;ЗОРУ ЗА СОВЛЮДШШМ 
ЗАІ{ОНОВ О НЕСОВЕНІІЕННОJІЕJ:НИХ 

346. Анапизн о состоJІНИи и причи-
---, нах престуцности cpem.i несовер11енно' .летних в обuс'l'И аа 1968 rод. 

ІІІ 

ІSВ 

ІЗ4 

Іб? 

8І 
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347.Доuаднне записки, оправки

t о результатах rq,оверок сос'.NJІНИJІ работьt по борьбе с де�сиой 
(Sезнадзоностью и престуш1остЬІD 
сре,rт,У- несове.рmеmюлетних в области
за 1968 год. 

З50.
-� 

\. 

ОТ@ КЛДРОВ,q 
Отче� о работе с кадр8�1И 
за 1968 год. 

СвоДНЬІе статистичесхие 
отчет� о численности и составе
специалистов, имеющи� внсшее и 
среднее специальное образование
органов нро1-.:ураТУ}:?ьt облас1•и 
по состоянию на !5 ноября 
1968 гоца. 

Обобщения. спрввки по подбору. 
р.�юстановке и воспитанию црокуро,рско
следственньrк кад!?ОВ органов прокур

а


турьt области за J.968 год. 
Сведения по группам дом.ностей и стажу работ� про�рорско- слеgствен
ньУХ раоотни::ков области за 1968 год. 

М.ЕСТ.Шій КОМИ:ТЕГ 

3521· Протокол: отче•rно-вьtборноро_ " п.rюФсоюзного собрания о� 18
нояоря 1968 года. 

353. 
-r 

І 
І 

354. 

Статистический o�De� о 
профсоюзном ЧJrенс·.l'ве, социалистичеоком 
соревновании и дr>

. 
за І І ПОJІУ'і'ОДШ:) 1968 года. 

І 9 б 9 ГОД 

РУНОВОДСТВО И lіОНТРОЛЬ 

Решение Тернопоnсхого облиопОJПСоuа 
от 29 деRабря Ig89 года • О сес�rеJІНІDІ 
и мерах по ук�п.uеюw ооциажистаческой 
законности в обsасти•. 

46 

23 

З8 

89 

І8 

І8 

2 

./ 

І2 



26 

355. llриказм прокурора области по
-1 основной деятельности за 1969

год. 

356. ПротоколЬІ мецvве,цомственнюс 
совещаний расmт

н

иков органов 
про�уратур� t суда и милиции 
за І�о9 год. 

29 sнварs 

І5�і7-
ЗQ 
8,Jt=� 

357. Прото�оJІЬІ оперативНЬІХ совещаний І4 JІИВара
'

t 

при проку,2оре области и материала cig. 1 � 

358. 
t 

к ним за 1969 год. (;)(... о<... 

ДокРtа.,u,ьr п�окурора области об итогз.х ра6отьr арганов 11ронурату,рь1
по борьбе с ереступностью и
укюеплению соuиалистической
законн�ти за 1�69 год.

359. furaньt работн п_рокуратурЬІ
і обж,сти на І9б9 ГOft. 
' квартальЮІе / ДСП

ЗбО. 

ЗбІ. 
-1

363. 

�
\ 

Обобщения, анализs, снравки 
по воnросам"прокурорс.ко
след.ственнои Rаботь� обш1с·rного
аппарата за І�69 год. 

Обобщени.я, анализЬІ, справRи 
по вmrросам прок,Jрорско

следстве
нн

ой рабо
тьІ обдастного аппарата за

1969 год. 

Оправки о работе органов 
прокуратурьт 110 усиJrеНИІ> борІtбн є 
преступностью и наруmеНИJІМИ 
соцзахонаости в облас'JІ за 
1969 год. 
Сп_равки о реsультатах проверок 
райпроRуратур по yitpeп�eюm 
социалистической законносrrи 
и борьбе с преступностью. состоя
н1-1я проttурорскоРО надзора аа 
,цевтеJІЬностью орrанов МИJІИЦИИ
за 1968-1969 годьт.

т.І 

Спрвки о результатах про&ро
к

райпро1tура'J:'Ур по укреПJІению социа
JІИстической аакоююс'l'И • бо�бе о
преступностью, состовния про:ку-
рорско:rо н�о� sa �tвпевност" орrанеа 
ми� за І968-І9б9 N.ЦН.

т.2 

92 

29 

ІЗІ 

190 



365. 

t 

36'7. 
-, 

368" 

Спразки о резуАьтатах nроверок 
райпрокуратур по укре.ПJІеНИІІ 
соцv.алистической з�ло!mости 
�- борьбе с прrх�тушюс�•rью, состоя
ния проку,рор�К()ГО на�ор� 
за де.я'і·ельностью о,рги.по1.! миmрт�и 8!� І968-І9!..:У P(,nU.

�: � 

т .,:). 

Спраш-:t,1 о резуЛЬ'!'с.·r�?.: І-rроверок райп.fоку
ратур по укрепленю;) соw,миетичесхоІ 
законности и бо1>ьбе с пpecrrymiOC'l'ЬIO, 
состояния n,року_ро_р,.;И:)ГС z-щдзора за 
,gе�·те:11ьнает.ью органов ми.пици:� за 
I9tx5-І9б� годJ.J..

'і' .4 / 11:ос.Jедний / 

Ряализьr, спра.sии о СІ)СТоm.·:ю-: 
и причинах прес'11упности. с.реди 
иесоверmеннолатиїїх в о1�асти 
з� p.:,i;:.i.:, 1'•,')Ц . - .............. ..,, ... ..... ,; . 

СGразки о результатах провеоок состояния 
,работЬІ rю С>о,р11�бе с детской Оеsна,цsорнос-rм, 
и п_ре,цтуnнос'l•:ью среди несо�:;ершенно.пет!(ИХ 
в оС:ласт;т, з.а І969 год .• є· 

r;1•:rт" L \,,: µ-,,.: 
т,•:'� 'ІР•,;:, ''-� \i . .J 

-----------

369. Отчет о рабо1"е с кадрами
за 1969 год.

37,_О. 
t 

З?І. 
-r 

Обобщения, справки по nодбору,
рас�'l'ЗНОіШЄ и ВССПИ'l'аНИІ>

про1-tурорс1ш- шюдственньtХ
кадров орга.но» проку_рату,рь� ооласти
за .1�69 год. ·

До.куменТЬІ / план, доКJІад# t 

спрю�а/ о работе к�3:Ь�рс�щий
на TЗ'tt;J'" .:ІеНИНСRИЙ СТИ.!Ь !! рабо'lе
.1. ·осу»,а,рст:еєtLчого armapt1rr2. " O'l'
2�-25 шеня 1969 �ода.

132 

ІбІ 

7? 

ІІІ 

З4 

76 

f/1 
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З?2. Про�'ои OJI отчетно- :еЬІборнооо 
і пр��С�ЮЗНОГО собрпния от

27 октября 1969 года. 

20 

З?З. Протоколм общих собраний и aace
t' �аний МК профсоюза за I968-

j_g59 ГОДЬІ. 

.20 но11бря 68 І'. 35 
2З октаб� бg �. 

374. 
ї 

С'l'атистический отчет о профс()юзном 
членuтве, социаJZИС'l'ичес:ком 
соревновании и ,iw. за ІІ полугодие І969 года.

І 9 7 о І'ІІД 

РУЮJlЮДСТВО И іЮНТРОЛЬ 

3?5. ПрИІtазЬІ прокурора об.ласти по --t- основной де.ятельностz за І9?0 
год. 

З?б.Прс'l.'О:КОJ:ЬІ мецду·зедомственньrх сове
+ щани:й рабо•rн�ков орга!'"юв 

прокуратурьr s суда. и :vІИJІ)L:'"цИИ за 
IS70 год. 

377 ПротокоЛЬІ опаративньrх совещаниR 
t• при прокуроре 

области за І970rод. 

378. Доклад прокурора области об и'l'Огах
t работьr органов прокуратурь� обдасти

по боRьбе с преступностью 
за 19/0 год. 

379. 

27 инварJІ 
28 декаt'>ря 

І фenpau
2З ио11бр11

І2 ЮІВЗР8 
ЗІ декабра 

Докладн чрокурора об�аст½ об ито�&х работ@ органов прокуратурн 
по оор.ьбе с преступностью, ухреtаеЮІІDсо!,,'Ц1аJІистической заионности за 
І969-І970 ГОДЬІ.

2 

91 

95 

І?О 

72 



'
.,, ? 

380. Пл�НЬІ работн црокуратурьr
і об,асти на .і9?0

/
гм. 

кварrr·а.л.ьНЬІе Д�l 
ЗВІ. 
.. -; ... ,�

382. 

383. 
�\ 

384.
-t 

З8б. 
' { 

386.

Об общеї-ГJL.!1, ана.�:,;:зьт, с правки по 
во:.rросе.м .J.р01·:урорс1ю-след�таенной 
�абот� обла�тного �;:mарата за1970 год. 

Справки, анализн о работе органов
прокуратурм по усилению борьбн
с преступностью и ;t:ищени.ям:и социалистическо� собстве:яности 
в об�асти зR І969-І970 годьr. 

Справки о результатах rr�:ювtЗрок рай
проh-уратур по укреп.�ению социалистической
заRонности, борьС>е с nреступность:ю 
в mnасти за 1969/1970 гощх. 

т.І 

Спr.>авюл о результатах провероR 
ра�прок�оатур по укреплению соr.r�аЛJіЮТИЧЄС!(ОЙ з:ш:онности'
борьбе с престvпностью в 
области :за І9б9-І970 годьr. 

'l' .2 

Сп,еавки от.. ,результата �11юверо1с 
раипрш1:уратур по укреплению 
социалистичес�ой законности,
борьбе с престуrrностью в сблас�:;;и: за І969-І9?0 ГО,f'...ЬІ 

т.3. 
Справки о результатах проверок
райпроку�атур по укре�лению социалис'l1ичесв:ой законности,
борьбе с прес'!'Уffі!Qстью в области за І9б�-І970 ГОДЬІ 

·.r. 4 / последний /

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА СОВJJЮДЕНИЕ).f 
3..АЛОНОВ О НЕСОВЕР.JІЕКЧОJІЮ'НИХ 

}\нализн о состоянии » прич-�=1ах црестуmюс'І'И среди нес а 1Зершенно
ле1·них в области :,а І9?е ro.-. 

23? 

ІО5 

І67 

І9І 

rез 

175 



заа. 

30 

Сuравки о результ�тах .пр(!Верок 
состсяttия рабо'l'ЬІ по борьбе с 
Д()1'СRОЙ 6e�HllД30pHOC'!'ЬJ; И ттре<:!'JПИОС'l'ЬІ) 
среди несовері.!Іенно.летних в oбJrac'l'И 
за 19':О год. 

ОТД1:J1 
,.
; 
_____ _

389. Отчс•t о работе с кадрами
'\ за l97U год. 

З90. 
'і 

391. 

392. 

• 

С9ОДНьtе c•ra'l'И.CTt�Чt-)CKИC OTtleTfl 
о ЧJ.лслеш-юс•,;,и и составе специаяиотоа, 
�а,шюqих нь�сшеє .іІ1 среднве саециаиьное образоnани� органов�:рокурату-рR 
об.лас'l'И 110 сас1•оянию на 16 ноября 
1970 года. 

Обобщения:, с11�овsии по подбору, 
расс'І·ановке и воспит�нvJО
прокурорстtо-с.1іедс'І· азш-ІLf.(
1.:алров оргш-юв прокураТУJіЬІ 
об:.час'!.'И зg 1�7(1 год. 

Cr.r.�-з.-�r· 1 о рз�у.'!fь'!'�Т-'1� !Т_ро:9ерки 
л�оку arypu Шу�ского �айона 
по да.льнеишему уJІучшєнию 
под1ора, раССТ8НОБКе и В�СWА
Т<'lШШ КD.,і.\t·.юв за 19'70 .::'С,;І,. 

393. 1°[рО'l'О'ХОЛ
о�ч�тно-nюІборно�о профсоюзного
собрания от 2б октября 
1970 года.

43 

38 

Зt 

72 

9 

І8 

394. Протоко.льt об� собрnю�й и
зас1�дашгf,,\ Ш{ прос,союза за 
І969-197(; ГОД'І)І. 

4 иоJІбр,r 69 r. 34 
І4 сен,-JІбр,r ?Or. 

З85. С'J'атистиvесlt'Ие отчет,.; о 
"}., g ,.,,.. профсо10sном чJ!еНс'fве, 
J � сециuистическом сор�зно�sh--ИИ 
--Г и др. зг П псхуго,цие 1'./lv :.."од�. 



( 

ЗІ 

І , .. 
;} І год 

, _________ ,�,---------

396. Дрик9З:,; прокурора об.лести по
-r- СС:-!С,'3Н:ай 11.:��Я'l'(.Лі,Н.:)І?·їИ за 

І9? l г�,n. 

397.-r. 

399. 

tфО'l'ОІ{О.і'Пі N.:6ПідуБЄ;ДО�1С'і'ІЮІ-1Нt-l'/. 
и обл;зс•.rм!Х сов&аан_ий работников 
о�:-.,;·а .. ,о:з ':'IJ)C�t;ГJcІ'Г:r;icr, суд:2 L1
мил;,щУ.tІА :за 1.\/11 гсд. 

ДоR.лад п.рои:у:,-;-,оо.;� nбл- -:-тz об 
итогах рабvтн оnганоJ.! Г.:J'JRYaa?yr,ьt
по бQрьое с престуnно�7.ЬЮ w, 
за І9?І год. 

їїерспектиЕщнй r.ІJІШі ме.9оприятий про
І�у9ату_9ь1 qб.Іjаqти по д,1;гьЕ �:ї.mеМ".f 
уси.11.е:нич; ':)Ор'Ьm-1 С. ri::r�c'Гy!JHOC'l'ЬIO 
и у:�<··::є-:-:;: Jе-:и::а QOlj,!Tal!.ИC 1'!.,1:Ч гской 
sР.tканЕЮ�Іїш не. І970-І9Т( год.ч. 

40І. П.лань� рабо�Ь! п�,окурату:_.Jн 
обл

1
�сти на I97l год. 

v.вартальнн.е/ Д<..:11 

402. 

23 января
"/ ДйКйбр� 

23 r-mpтa 
І декабРJІ 

5 іІИВ8р,І 
З декао,ря 

')бо5щения, ана.лизЬ1, сnравки 
ПО )cнJilp SSr1 ПpOhJfpO�CKfJ-C.ifeДCTBeIOfOЙ 
раоотІ:�і оuласт·ного �1111ара'с-а 
за І.971 год.

403. 
' 

Сп��шки, докладнне :за...rн�с1ш о 
ра,,о,;:, · ,1р;:ч..ноu HJIOI(J".f.1,�тy_:N но 

. усилш-;;;j::; uopь�li с rrfеступиостьrо 
п н��,y::r,.J-И.,�t-: СОЦ..'1:::.. оа:шсти 
2 области за 19'70-10 І го,цн. 

71 

31111 
174 

45 

-14

Зб 

221 

52 



'4· 

404. 

405. 
і 

40?. 
. t 

408. 

32 

125 Сп;JаВІПї о резуль•rат�х проверок 
,РІЗ.Jь::_')ОІ�ураТу_? ПО укреплению 
со�тиалистической заь:онноотии осрьбе с цреС'!'УllНОС':і'ЬЮ, СОС'l'ОИІИJІ 

про1супорского надзо�а за деяте.-ьнос'!'ЬІ»
органов trnлиции з� I9?0-l97I ГОДN. 

т • .1.

Справки о результатах проверок райпрокуратур по укреплению социалистическойзаконности и uорьбе с преступиостЬD, 
состояния їїроztурорс.кого иадзора за. 
,цеr,тельнос•гью оргг.R�Е мищщ;ии за
І97С--197І ГОДЬ!.

т.2 

Сnре.в:rш о резу.11ь·rа'11ах проаерон: райпроку
ратур по укреплению социа�истической 
законности :и борьбе с преступностью, 
состояния прокурорскоrо надзора 
за деятельностью органов МИJІИЦИИ
за 19?0-1971 годьr.

-т.З

СПJ?г..ЕКИ о рr:;вулЬТD'І-ах ;:-rроверОІ<

ра.йпроЕура'І-ур по укреплению 
социадиС'l'ичвской за:конности и борьбе с преступностью, состояния
прокуроре.кого н:адзора за �еятельнос•rW> 
о_рJ;>анов милrщии за 19'70-Ід?І годьz. 
Т.4 о 

Сr1�швки о результатах проверои: райпрокуратур 
по уrчJешюю1ю соци:алиетической законностии борьбе с преступностью, сост

о.ІІНИJІІ пронурорского надзо�а за деятеJІЬНОС'l'U)
ОJ)Ганов милиции за І970-19?І 
РО�І. 

11'. 5 / последний / 

ОТДЕЛ по·НАДЗОРУ 3А СОВJІЮДЕНИЕК 
Зf�{ОНОВ О НLСОВЕFШЕННОJТh."-�'НИХ 

40Ш. Ана;шзь1 о состоянии и 

7-, причинах преступности..,ср�ди
несовеJ?Шеннолених в ooлacrm 
З!:! I97J. год. 

\ 

132 

І23 

147 

І28 



411. О'!'ЧМ' ·о работе с tсадР&МИ
t- за І9?І :rод.

412. Обобщение, сnраваи по подбору,
і расстаиозие к вооnит&UJИІ)

!1J.'IOJWpopcкo- с.ІОДСТВеІОІІІХ
вщuюе1 органов nрокура,уJ;Н 
области за І9?І rод. 

4k4. Стат�tстиtаееки отч8'Пf о � ... -ш,,,.. 
/- . ЧJІ6НСТОО, С(ЩКQDМИЧесиоГс�8аИІUІ 

и др. за І97І rод. 

І 9 ? 2 roA 

Р1JКОВОДС'І'ВО И Ш}tІТЮЛЬ 

4І5. П,РИИазН црокурора 
't обuст�, по ОСНОВНОІ1 .цеме.аьнос,-и за 1972. rод. 

416. Расnор311ения прохурора ОСS.асп
аа І.972 rод..

ІІ 

35 

15 

з 

І2 



ч:r 

--------------------------------

418. Протоко& опера�rивннх 
'і сове'ІІ(аниЯ пои Ш)ОКуроре

обнасти аа 1972 rод. 
419. ДQuaдw прокурора обжасти

-І- об итоrах ра�о'l'ЬІ органов 
І прокуратурн по бооьбе с 

преступност�. аа 1972 rо.ц. 
420. 11JІанн рабо'l'ЬІ 

,
. куратурн

'"( 
1
обжасти а І rOA 

nартаанне ДСІІ 

421. ОбобщеНПJІ, анажиан, справа 
,1 по вопросам про9РОрско

с�едат�енной работн обжастноrо
аппарата за 19?2 rо.ц. 

422. Справки о работе органов 
Пj)окуратуІJ�І по усиленюо 6ор1t
бн с преступностІtІ) и хцеНИJDІИ 
со�ажистическоІ собственнос'l'И 
аа І97І-І9?2 rодн. 

423. Справки о реауnтатах проверок рай-
, прокуратур по у:креп.яеНИІD 

социа.иистической аакоиности, 
борьбе с преступност�., 
состоиния прокурорскоrо на.цаора
аа деятеJІьностЬІt орrанов 
МИJ(� аа І9?І-І972 rодн. 

т.І 

424. Справки о резу.1ьтатах проверок раІпРоку
ра'l'ур по укрешrеюш социuис'l'ИЧесхоІ 
ааконрости, борьбе о преС'fУПНОС'f .. , 

425. 

426. 

состоЯНИJІ прохурорскоrо над-
аоР,а аа деие.u.нос�І�І) органов
ІІИ.ІИЦЩ! аа !971-1972 rоАН 

т.2 
Справаи о реаужьтатах проверо:к
райпрокура'!'ур по укреп.яенИІ) 
социажистичесиой·sакоиносп, 
бор.бе с прес'fУПНОС'І'u», сосІfо.ниа 
прокурорскоrо надао� •а _Aeneaнoc'l'WІ
орrанов ІІІШЩИИ аа 1972-1971 :ro,or 

т.З 

Справки о реау.u.татах про•ерок раІпроку
ра�rур по уи�П.ІеЮІІІ социапспче

с
коІ 

аахоннос'l'и, бор.СSе о преС'fУПНОСІJІ .. , еос
-rоJІНИ8 прохурорсхоrо надаора •• 
деnе.юtноо!'.» орrано:а DJDЩИІІ аа 
1�71-197.2 l'ОДК 

т.4 / посже.цниІ/ 

12 

142 

43 

122 

152 

165 

2ІО 



42?. 
' 

428. 
-r 

429. 
t 

430. 
-t-

431. 
-r

432. 
.J-' 

433. 

( 

ОТДЕJІ ПО ІЦЦЗОР1 ЗА СО 
ЗАКОНОВ О НЕСОВ.ЕНПЕВНОJІЕ!ЮІІ 

Ана.пи.ан о СОС'l'ОJІНИИ и причинкх преступности среди несове,р1енно-
летних в обnасти за 19?2 rод. 
Справки о реfольтатах проверок 
состояния ра оТІ:�І по бор•бе с детской
безна,цзорностЬІ) и преступностu 
среди несове�mеЮUІJІетних в
ебласти за І 72 rод. 

ОТДЕЛ ІЦДРОІЗ 

Отчет о работе с иадрами 
за І9'72 І'ОД

Доuа,ц, обобщениа, справка 
по подбору, расстановке и воспи-
таниm прокурорс1tо- сJІедсrrвенннх 
к�ов органов прокуратурн 
об�асти за І9?2 год. 

:вю1 о рез�ьтатах проверки 
р рокуратур обхасти по 
дмьнейшему у.пучmеНИІ> 
подбора, расстановке и 
воспитания кадров еа 1972 rоя. 

шос:тншІ КОІІіТЕТ 

ПротокОJІЬІ сбІ!\ИХ еобраний и засе-
f◄аний МК профсоІ)аа за
97І-І972 го,.н. 

25 актября �i•29 охтsбря •

�атистичес.кие o-Nem о профсовsном 
ч.аенстве, социа.-ис�rичес:ко11 
соревновании и др. sa 1972 rод. 

9І 

1/7 

зо 

49 

45 

І9 

3 



Зб 

І 9 ? З re� 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОІЬ 

434. ПриRазьr прокурора обJІасти по
'-t' основной ,цеиеnности 
/ аа 19?3 rо,ц. 

435. Распор�ения прокурора обжасти
і за І9?З год 

436� ПротокоJІЬІ м�едомствеmnrх 
-r соеещаний рабОТНИRОВ органов

про:кура
. 
тypii • суда и ми.лиции

за 19?3 го,ц. 

43?. ПротокоJІЬІ оперативншс: совещаюdt 
1- пр� прокуроре области sa

1973 год. 

438. ІІ.ианьt рабо'1.'ЬІ п.1.)Окура'l'урі
-1- области Їа І9'73 год.

/ ДСП квартапtнне 

439. Обобщения. анализн, справки по
1 вопросам прокурорско-СJІе.цственной

работм об�астного armapaтa 
за 1973 год. 

440. Справки о результатах проверок
-f работ� отде.аов прокуратурн

области за 1g73 год. 

44І. 

442. 

Справки о результатах проверох 
райдрокуратур по укремеюш 
социuистичесхой законности. борІtбе 
с преступносІfЬJD, сос'ЮJІНИЯ проху
рорского н0А3ера за де.ат�носта11 
органов мишщии аа І972-І9?З NAW 

т.І. 

ЗІ аива»•
2І дехабра

5 феврац 
! aвrycira 
2І фев� 
� .1{екабра 

Спра•и о реау.кьта�ах проверок 
райпрокуратур по ух�еНИІ) социахистической аакоЮІостt, 
бор.бе с прес�rупностма, coc'l'OJDПUІ

прокурорскоrо на.цао1?а ,а�хта.•ноотW) 
орrанов ми.ииции еа 1972-Іі?З rоАН. 

т.2 

8 

73 

І2О 

30 

82 

28в 

І44 

Ібб 



443. 
і� 

444. 
-t

Справки о резу.-1tтатах цроверок 
райпрокура�rур по укреu;еНІІІІ
социапис'l'ической заноннос�rи. бора.
бе с преступност.ю, состоJОПUІ 
прокурорсного На.ФJО� sa �eиenнocfllll 
органов милиции за І972-І9?З года. 

т.З 

Справки о реауnтатах проверок 
райпрокуратур по ухреПJ[еНИІ) со�uис�rи
ческой захонности, борьбе с пресІІfУП-
ностью, состоJІНИк прокурорскоrо 
надзора аа деJІТеJ[�ностw, органов 
МИЛ1WJІ' аа І9?2-І.973 ГОД11.

т.4 пос.1е,цний / 
44Б. Све�ения о мелком х.ухиганстве 
і аа І9б?-І9?3 ГОДІ:і

ДСП . 

446. 
�1 

44?. 
' 

• 

448. 

449. 

+ 

ОТДЕJІ ПО ЩD;ЗОРУ ЗА СОВПІW§ІИЕІІ 
ЗАКОНОВ О ШЮОВЕАПЕЮІОJІЕl'НИХ 

Анализн о состоянии и причинах 
преступности среди несове_р8енно-
яетних в обхас�и аа І9?З год. 

Справки о реау.-ьтатах проверок сос-
томия 1)В;бОТІі по борьбе с 
детской безнцаерност:J.Іt и 
престу�щостьв ере� несовеРІ(еЮІо.1е'І'-
них в области аа 973 год • 

ОТдЕJІ КАДРОВ 

Отчет о работе с ка,црами аа 1973 го,ц. 

Сво.цнwе статио�ические о'І'Че�к
о чиСJІснности и соетаве специа-
.ІИС'1'01!. имеІ»ЩИХ В!іСЕе и 
среднее специuьное ебрааование 
орrанов пpoJCYP&'l'.Y.JН 
о�жасти по оостоSНІІІІ 
на І5 ноабра 1g73 rода. 

ІІ4 

145 

3 

82 

49 

40 



450. 

451. 

452. 

38 

Статистические отчетн по чисжен
ности работников по полу и воарас'fУ іо состоянию на І июня 1973 rо.ца 

своднь1й по обл�сти и 
rоррайпрокуратур/ 

Обобщения, оправки по по.цбору, рао
отановке и воспитаюm прокурорско
с.жедствеюшх: кадров ор�анов 
прокуратУJ)Ьl обжас�и за 
19?3 год. 

Сnравки о результатах проверки 
райпрокуратур области по дальней
■ему улучшению подбора, рас• становке и воспитани:11 кадров за
1973 год. 

МЕСТНІій КОМИТЕТ 

453. Протокол отчетно-внборного 
't проwсоюзногg собрания от Іб окт«брІІ

1973 года и ма�ериаJІЯ к нему. 

78 

І8 

454. Цротокольr общих собраний и заседаний 23 охwабра721-24
1 МК профсоюза за І972-І97З го.цw. 5 ок'l'абра ?Зr. 

455. Ста'І'истический отчет о профсоюном 
--t чяенстве, социалистическом соревновании

и др. за ІІ по.иуrодие І97З І'Ода.

І 9 7 4 

РУ1{0ВОДСТБО И ІіОНТРОЛЬ 

456. Приказн прокуррра области по
t основной деятельности аа 

!974 ГОД 

45?. Распораение прокурора об.аас'І'и

f а
а 

1974 г_од.

2 . 

36 

б 



• 

�f:f,bИ� t Ptt��•:e1:н�,e:ё-rJпr,rr,oo1.s::yr.Jp�ьJІpam-...�m�.......,-1:; 
i--ea.��. 

4
68

. Про
т

окольr ме�ведомственньnс+ совещаний работников 
І органов прокурату,рьt, суда и 

милиции за 1�74 год. 

459. ПротокоJШ совещаний работников
-(- органов прg�:-ратурн и мв.териа.mк ним за 1974 год. 

460. ПротоколN оперативннх совещаний
1- при. прокуроре области за '

1974 РОД.

461. Мероприятия прокура.турн обJІасти
+ по усилению борь�� с пресіrупность�. уиучІіІеюm работьt су,цебююс и п�одtfіо9скях органов на І9?4 І'ОА

462. Пла!{ЬІ рнаботьt прокурату:рн обJІаоти

·\- Їа І974 го
д
. Rваgтальньtе /

дсп 

27 фев�
Іб .-ехабр,к 

463. Информация о вьmолнении постановлениибюро Теuнопольского ОК КПУ О'1' 26 
апреля 1974 года" О СОСТО8НИИ 

и мерах по дальнейmему укреІШеюm 
социалистичес.кой законности в 
области". 

464 • Об 
общения• а..ч

а

.п.изьt, 

с

пр
а
»к

и по 
воqросам проRурорско- СJІедственной 
работьt обnастного amrapaтa за 
19?4 год. 

4q(f.' Обобще1-mяt справки о peayJ11t'l'aтax проверок

t состо.яния борьбьt с рецидивной 
gрестухJност�ю в области за 
1973-1974 ГОД&.

466. 

-r
Сцравки, .цоХJЩЦНЬІе записки о сос- 23 ап
�ОJПІИИ рабо"І'Ьt отдежов об�ас�ноrо аппа-

5 
peu 

рата и райпрохуратур по бо�dе � дехаdр• 
с преступнос'l'ью и н

а
рУJІеЮUDІИ аакон-

ности за І973-І974 ГOJIJi.

ІЗО 

3 

30 

114 

50 

•



467. 

468. 

t 

469. 
' І 

470. 

471. 
_;_: 

472. 
( 

473.

40 

Справки, докяадНІіе запиоки о 
результатах проверок райпрокурат.,р
по укреплеНИІІ социа.1истичеохой 
•аRОИНОСТИ и борьбе с преС'l'УІПіОСТЬІ),
состояния прокурорскоrо надзера 
аа деятельность� органов миющии
аа І9?З-І974 годн. 

ч.І. 

Справки, докладНЬІе записки о peayn!'a!'ax
проверок райпрокуратур по ухреп.tеНИІ) 
социалистической законности и борьбе 
с преступностью, состояния проку
рорскооо надзора за�ятельностЬІt 
органо:в милиции за 19'73-1974 го.цк.

т.2 
Справв:и, док.лаДІОІе записки о реау••та'!ах
проверок райпрокура'l'ур по укреПJІеНD 
социалистической законности и бор•бе 
с прес'!'уПНостью, состояниа прокурорско-
го надзо

j
а за деятеnност.» орРанов ІІИЖИЦИИ

аа І97З- 974 го,цьt. 
т.3 последний/ 

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА СОВЩЦЕНИЕМ

ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕИІИХ 

Анал.изьt о состоянии и причинах 
преступности среди несовершеЮІо.ет-
них в области аа 1974 год. 

Спраики о результатах проверок сое-
ТОJІНИЯ работн по бор•бе с детской 
беанадзорностЬІ) и преступностЬD 
среди несо•ер11еннохетних в об�асти
за 1974 год. 

ОТдЕЛ КАдРОВ 

Отчет о работе с кадрами аа
1974 год� 

=вяи о реау�.татах: проверки 
ра рохура,..ур обжасти по ,цаnнеЬе-
м;у у.tуЧJІІеНИІ) по.цбора, расстановке 
и :воспитаниJІ кадров аа 1974 І'ОА. 

JЗ 

-

І4і 

130 

І43 

ае 



І 

,, 
., 

І 

І 

, 

/• 

/ 

41 

474. Обобщения, cnpaвq ПС\ подбору, рао
·С'І'ановке и воспитаНИІІ прокуророхоследственннх l\адров орr'аное nрокура!JІУJІІІ 
области за І9'74' год. 

tllliC'IHiiЙ !ЮМИТ.ЕТ 

475. Прот кол отчет!:-ю-вь�борного
-1 пвафсоюзного аобрания 

о
тІ онтября 19'74 ro,ц,i 

42 

24 

4?6. 

·-(
Протонольr общкх собраний и :1аое-даний М.К профсо11аа за 19?3-1974 

ІО .цехаб,р,r 73 r. �
ІЗ urycira74r. 

f'О,цьІ. 

477. Статистический о'l'Чет о nроф11оаном 
членстве. �оциалистичесхом 
со

рев
нова

н
ии и �- за ІІ полугодие І9? года.

478. Смет� расходов и доходов
на І974 год. 

4?'З. Финансовd ОТЧ�Т об �СПОJІНЄЮІИ

�1 смет� доходов и раоходов 
за І9?4 год. 

І 9 '7 rо.ц

РУ-l!ОВОДСТВО И ІіОНТРОJІЬ 

480. Приказн прокурора области по
і'- осно еной деятельности 3а 

11іП5 год. 

48І. Распоряжвние npottypopa OCS.ucп 
1· зв 1975 :rод. 

482. Протов:ОJІЬІ -�едОІІІСТ88ННІ�ІХ
f::.-> еоsещанкІ рабо'І'НІІКоа орrанов 

nрокуратура1, суда и МИЛИЦШІ
ss І9?5 rод. 

19 -»'f8
14 коJІбрк 

ЗО 8188»8 
� .JIIUlp& 

2:, 

2 

І 

,. 
\ 
\. 

\, 
І, 
'\'. 
І' 

!1• 

І' '. 

-

з,·,І 
\ 

5 

ІІІ 

І 

\ 
\ 

' ,. 
І ' 

'f � .
' '

,\ 
; \\ 

І \ 
І • 

\ 

� 



4ЗЗ. 

r 

484. 

�r-

( 
485.

486. 

t-

48?. 

i� 

488. 

і" 

489. 
.,,. 

\ 

490. 
( 

Протокоя обжастноrо совещаииа 
�аботников О�Г8НОБ �Ol!Y.P8TVpli от

6 января І9 5 года О мер�х по усилению борьбьт с престуrшос'J.'ЬІJ • 
и материаJІЬІ R нз:му. 

Протокольr оперативНЬІХ совеD{аний 7 8НВ&р• п�и_прокуроре области за 29 .-екабр11 
І 75 год. 

Планьr gабоТЬ! прокуратурн области 
на І976 год/ RвартальНЬІе/ 

ДСП 

Обобщения по вопросу прокурорско-
следственной �або'l'Ьt областного 
аппарата за І 75 год. 

Справки, докладНЬІе записки о рабо'l'е І8 феврuя 
органов прокуратур� по усИJІению 4 ЗВІо/С�а
борьбв с престуrzностью, хищениJІМИ 
социалистической собс•веннос� и 
др. за 1974-197_5 ГОДЬІ.

Справки, доклад№Уе записки о резухь-
татах проверок райпрокуратF по
уRреплению социмистическо sаttонности 
и борьбе с прес'l'упностью, состоJІНИЯ 
проRурорского надзо}а за деяте:аьност"
органов мияиции за 974-19?5 го.цн 

_ т.І. 

Справни, до:кладНЬІе записки о реау.п.-
.татах проверок райпрокуратр по
укреплению социалистическо •ахон-
ности и борьбе с преступностью, еостоани• 
прокурорского надзоіа за �еятеJІЬнос�М)
орі"анов милиции за .9?4-І ?5 rодьz. 

т.2 
Справни, .цо:к.ладНЬІе запиохи о резу.пь•а-
тах проверок райпрокуwтур по ухреп-
л:ению социа.пистическо зв.конносm 
и борьбе с преступностью, coc'foJDOUІ проку-
рорскоl"о н�ора аа ,ЦeJl'l'e.UaНOC'l'.WO орІ'зиов
ми� 'а І 4-1975 І'О,ЦН. 

т.З пос•едний / 

106 

ІІ3 

44 

І22 

І48 

132 



491. Переписка с Прону12..�ту,рой УССР, 5 фев� 
-1 Тернопольским ОК КПУ, обJІИспоuо- І5 •ехабра 
r мом о состоянии бо,рьбн с прее!],'УПНостІtІ) 

492. 

-1

и �рспдении социалистической законно8ти 
в области за 1975 год. 

OTДFJI ПО НАДЗОРУ ЗА СОВDІ)ДlаЕМ 
ЗАКОНОВ О НЕСО.SЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Ана.,�:изьr о coc'l'OfiliИИ и причиних 
прес•l'упности среди несовер
шеннолетних в области 
за 1975 год. 

493. Справки о результатах проверок
-1 состояния рв.ботн по борьбе с

детсвой безнадз-орностью и 
преступностью среди несоверпенво
летних в области за І9?5 rод. 

ОТДЕЛ }{АДРОВ 

494. Отчет о работе с кадрами за
1975 год.

495. СводНЬІе статистические отчетн о
...J,. численности и составе специа.ииот�в,

имеющих вЬІаmее и сре,цнее 
специальное образование органов 
прокуратурн обльасти по 

497. 

состоянию на І4 ноября І9?5 rода. 

Обобщения, справка по подбору, расс
тановке и воспитанию проку1)6рско
СJІедствен:ньvс кадров орРанов прокура
ту-рм области за 1975 год. 

СправRи о резуяьтатах проверки рай
прокуратур обJІасти по ,1tа.uькеЬему
уJІуЧПІению подбора. расотановке 
и воспитани,r кадров за 1975 rоя. 

95 

46 

34 

49 

50 

35 

' .
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Ш� І{ОМИ'!'Е'l'

ПрО'І'О�ОЛ
отчетно-вьtбор�ого rtрофсоJ)З
ного собрания. от 27 оRт.я:бря 
I9'J5 Г(}ДВ •

4 

499. П_ро'l'ОК':ІЛtl об,�rх сабраний
t 

и заседаний r·u\ прОФсоюза за 
!9?4-19?5 годн. 

З orraб� 74r. Z'/ 
16 JІІІU 75 r.

Статистический отчет о профсоІ)ЗИОМчле:нст ве, социа.пис'l�ичееко�1 
99рсваован;ш � �· за .U полугодие .[97,.) год.а. 

501. С:мє 1j_•а ,І].ОХО,ЦОБ И _раСХОДОВ 
·( на l9?5 год.

502. Сме•..:·а государственного
�r еОШ·1аJІЬНОГО С'l,Р&ХОВаНИЯ на

-сr--1г.. l..U;) ГОД. 

503" Финансовh!Й О'l'чет об 
-+ исполнєнии смеш до.:<одов и 

расходов з.а 19'75 год. 

1 9 ? б ГО,Ц 

?РУКОВОДС'l'ВО И ?�i1ffi'POJIЬ 

�• ПриказЬІ прокурора. обл1:1сти J'!O
1 основной деs:пельвос•rи за l.9?б 

год. 
505. РасцоЕ�евив про�.rро_рг об.пае.'1'И
1 за .J.9,G год. 

2 

І 

2 

2 

42 

28 мая з 
29 ноябрв 

506. IlpO'l'OKOJШ М�ждУD�ДО'WСТВС!НЮіХ co:se- 4 фев� 88 
f щани� :ра6отюшоа органо$ IIJ>ORyp&- 21 декабра

·ryJЬI, суда и ИИJІИЦИИ за І9?б rод. 

SfYI. Протокол-u оперативнь�.� со.аttщаний при: 193 
т прщ�у-роре области за 4 JIНB8-PJ! 

1976 год. 24 АUАбрІІ 



■----------

508. 

t 

509. 

f 

бІО. 

511. 
. f 

512. 
' i 

5ІЗ. 
_[:., 

\ 

514. 

45 

Плань! работN п.QОкуратурн 
сб.ласти на І9?8 год 
/ '!:І:ваnтальІ-ІЬ!е / 

дcfl 

Обобщентля во вопросам 
прокурорско-следственной 
работь1 облаmтного аппарата 
ва 1976 год. 

Сп,равю, , док.;rадннє записки 
о рабо'l'е органов прокуратури 
по усидению борьбьr с nремстунностью > хищениями 
соЩ!алистической собственнос�и 
за І975-І976 годьr. 

Справки, доІ-tладнне записки
о результmтах проверок 
райпро1tуратур по уtfрешrенИІ) 
социалис·.rической законности, 
борьбе с преступностью, состояни�
прокурорского надзора за деа�е.�ь
ностью органов милиции и др. 
І975-І9?6 ГОДЬІ

т.І 

Справки, докладнЬtе записки 
о результатах проверок 
райп_роІ<уратур по укре�ению социалистической законности, 
борьбе с преступностью t состояния прокурорского надзора 
за деятельностью органов 
милиции и др. за 19?5-19?6 
ГОДЬІ. 

т.2 

Спрввки, докп:адньtе за�ски 
о результатах провероt'Райпроку
ратур по укреплению со�аJІисти
ческой законности, бор�е с 
престуrmостью, состоЩІИя проку
рорского надзора за деятелвностью 
органов милиции и др. за1975-1976 ГОДЬІ.

т.З /последний/ 
Переписка с Про�_урой УССР, 
Териопольским оккпт�-обпспопо
мом о СОСТОJ!НИИ борюw с 
преступнос81'ЬІJ и укреuении 
социаmrстичесжоЯ ааконнооп в 
обжасІfк аа 1g?б ro•• 

ІбІ 

27 ЯНВ8РJІ 
І? но.Sра 

26 

47 

ІІЗ 

ІЗО 

ІОЗ 

2І 



ОТДЄ.Л ПО LIJ�OPi Зl'. GOn.tl)Дcl:!ИE,� 

ЗАКОИОD _О lli::COВ.��OJlii:.I•ниx 

5Іб. Ана.иизЬІ о состоJІЮІИ и 11mrчинз.к 
1 пресаrупности среди несозеnmе!"mс

.-етюrх в обJІас'І'И за І9'1б го,ц. 
i;;·I" v t>.

-(-
Сп,равrи о PGЗY.JІЬTS'l'a"C проверr.ж 
СОСТОІІЯНИЯ f$5о�м no борьбе с 
детской безнадзорвостью
и преступность» сре,ци :-1ессве_рllіf.і!Иио
летни� в области за 1�76 Г9д • . 

5 І?.. � о рабо1rе с :·:адраrя 
-г за І9?6 год. 

. І 
ОбобщеН1-ІЯ 8 опрззии по пvдбо,ру, 
расстановке и вос!ІИТЗНИІ) 
прокурорско-с.ведет.аеннюс кадров 
ор.rанов црокура'rУІІ�І области
за L9'76 l''Од. 

519" Справи, доКJІа.цнЬІе заш,ш_�и v .Р�-: ул:r_.-
та-rах' проверки раІпрокурвтуkJ .:>3.Бa(.tf�. 
по дельнеЬему YJJYЧJllemw Іjодб\Jра, 
расстановке и воспитани.я ь:адров. 

520. 

-r 

&lli"C'lIO.lй ко. 1,ff.:Д' ------

Іlрото�� отчетио- вмбс,,р;::�J.1. о 
ІфофсОІ)8ИОІ"о собрания от4 октабр,1 і97б rода и 
матери&Ш:l R -нему • 

• Іроток� общих собранхй и еасе,DІU!й МК п,рофс088а •• ї�7� 
1<;)76 rорд. 

18 

ІОО 

67с 

26 

а 
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І ? 7 

fX}{OBOДCl'BO И КОНТРОЛЬ 

523. Прикази прокурора области по
·f- ОСНОВНОЙ Д8Я'l'8.іТЬ'іОС'.rИ :'38

1977 год. 

524. Распорmкения прокурора об.яасти ·

'--( за І977 год.
525. tіротокодЬ': �.t.3:цдуВ0,L';:'JМСТВеННЬІХ

• і со Rе-даш,й paб.J'J'f-tИ�0'9 органов
лрокvратурь1, суда и милиции
за І<..?? r1од. 

526. йротоко.ш�І опера'l'ИDНЬГл совещаюrй' при проrсурорє области за І9?? 
год. 

52?. 
( 

Доклад ттрокурора области об 
итогах работм административинх
оргшюв по борьбе с преступнос�rwо 
и нарушениями законнос�rи за. І971 
год. 

528. П.ланu ,Рабати пронуратурм о
7
бласти

на 1g77 год/ квартал6нне 
ДС�І 

529. Обобщения, анал.изн, спраяки
по оопросам проюсурорско
следственной рабоТЬІ за
І9?б-l9'77 годн. 

520. Спра вки, п1:1едсеуавления nрок_т,J_о__рв.
-т области .в 'J.'еонопольский {Ж КПУ-

о СОС'l'ОЯНИИ (Sорьбтзt С ПреСТ"JПНОСТЬіО 
и укре:1ле1-u0( соцкалистю1ес:кой 
�аконности в облАСТУ за 1977 год. 

ГОД 

4 юrваря 
З ноября 

22 ИІ)ИJr

І5 ноJ!бря 
10 JІНВ8ря
2 декабря 

24 JIИll8Plf 
7 дехабря 

5ЗІ. Справки о резунь'і'атаУ проверок -f райrtрокуратур по унреплению социалисти
ческой зш<:оннос-?и, борьбе с uреступностЬD, 

состояния прокурорского надзоІ)а за .gеятеано
С'l'ЬЮ ооганов милиции за І97б-ІS77 годw. 

т.І 

з 

!04

І44 

зо 

24 

Зб 

124 



532. 

б 

48 

Справки о результатах-
проверок рай.прокуратур по \Іr"р-:Ш.ПОНШО с vi!,.tif1.{¼C 'Г!!!Ческой 
заксннос.т;,!, 60.f,M"ie с n:9еступнос111ЬІJ,
COC'rOfi;iиЯ П:(Ю!tурорского �ЛД!ЗОра 
за AЄЯ1l'8.il:Ьh()C'l'.r,IO ОрГ<'-.fЮВ W.JІИЦИИ 
38. 1-r ,-�,; 1-с,..._,.,..,· • ., . � •• fv- .;,, -� u�•

•г .;,.,, І ::юследнн:М/ 

ОТШ ПО НАдЗОРУ JA СО8f1�ЕМ
ЗJШОНОВ о· НЕСОВЕRПЕНН 

----·----·------------

533. Р.Нд .... і.1,,іЗЬ! о COC'l'CtHrtИИ и при-
·r т,n�н:�:< :1 1JC'�YEJ-i0C 1.r:,r СІJЄДИ 

tЮССВЄ:,:,.,.Є-?ЛО.119ТНlГ в (}6,тасти
зо. lv?'7 год. 

534. Сп_рзuки о ,рєзуль·rатах 
ПО..., Et:'!)OK \;ОС'Г;)Н.НИЯ: рг.бо'Г!!І 
по ·орь6е с дстс�ой безиа,цзор
нос:-:.•ью и :1.fЮС'l'JПJ:·юс·гию среди.несов1:·ч:ше:нrrоле'J.1НИХ в области
z� І97, год. 

535. 
т 

536. 

53?. 

ОТ.1-(ЩЛ l{АДРОВ 

O•rчe·r о рабОТt; с ющрзми 
за П:177 год. 

СЕОД,НЬІе С'І'іИ'ИС'l'ИЧіс?С�Ие О'І'ЧеТN о чисJrеннос'!\И и составе специа
.11истов, ИАІеЮЩt1х: внсшее и среднее

специальное образование органов прокvратурьt облас?и по состоm-пФ 
на .І:) аоя�ря І�77гсда. 
Ста•rис·11ичесю• е О'і'ЧеТЬ! о Ч:ИСЛЄ-Н:НОС'l'И 
_р.'1ботников по полу, возрасту, по
продолжитености установжеЮІоrо
:и--м О'І•пуска и раоочей не.цели 
чо состоянию на І июня 19?7 года
f свuднu�· rто обл�с'L'и и 
горра t1пpoкypari�yp/. 

ІЗ? 

81 

58 

43 

І8 



- -

539. 

540._,_ 
І 

54І. 

-( 

Г.,1 ·:) 
"""•• -·

543. 

49 

ІТ 

Справ-ка. обоuщоние по � . . , . 
подоору. расста1:1ов1tе и восш1-
'1'анию �адров орrзнов прок;ура
'l'УРN O(JJШGTИ 

Пr:J0T0 ол отче•rно-вь16ОDНОГО 
профсо�озного собрания·• O'L' · ,4 
окт яор;1 ІЧ?? годз И t.Т8'11СрИЗЛЬІ К 
Н0.'·ЛУ 

23 мая 77 r. 
яввара 78 r. 

ПротоrtоЛЬІ o<:5u.rщx co'3pam-ru и за- З ноября 76 r. 
седаю;Jf;. МК профсоюза за. І976- ІЗ октя<Sря 77 r. 
І977 годи. 

Статис,r•ический оrrчет о профсо
юзном членстве, соцяQЛИстичес
ІіО"о11 соревновrш1-1и тr др. аа П 
полугодие ІЧ/7 rroдa 

Смета доходов УІ расходов на 
І977 год 

\�п-rансс:вий: Gтчет об :и:сполнею,ш: 
смет� ДОХОДОВ И.РЗСХОДОВ зз
1977 год 

І� 

І7 

4З 

2 

з 

2 

В дашшП раздел orпrc:1 :;зключено 32! /триста двадцать одно ЩJЛ.О 
с •· І82 по :� 54 '3. 

Старший архиви:ст гру11пн ведо:лственШ:Іх архивов, кОМПJІеR'l'Овавил 
и зкспертизн цен.ности дo!�rr.1e '.!.'О.В /�1а счет сnецсредств/ госархива 
1'ер:нопольсн:о:� о ,ла ·r:т }�егтнргва Н. Я. 

Jte.1• 



Or.ap'X"8иcir 

1е-.оs.езг. 
о.с.Jазаренк• 

' 

. . .



Прокуратурз СССР 

ПРОІ{УРАТУРА 
Тернопольскои об.ласти 

p-J
О П И С Ь lі

дЕЛА постоянноrо ХРАНЕНИЯ ЗА І978-І98І rодьr. 

NJ.J : . . 

• •

п/п: 
Заголовки дел : Кра�вие �атн .Количество 
. .--�-----_,,,, ______ �=-·-.. -�----= ; ,лис тов 

І 9 7 год 

544. Приrtазн прокурора облас- 15 .ян.варя 
ти по основнои деятельно- І9 де�аоря 
сти на 1978 год 

545. Распоря:--ке:rия пportypopa 7 фе:араш
( 

области за 1978 год 4 мая: 

28 

6 

546. Про•r·околн коорди:нацт.,юmrсlх 4 января ІІ9 
,f, совещаниt� работников ад- 23 декабря 

министративІШх органов 
за 19?8 годи материалн 
к ним 

••
••
1 

ОтмеІf.ки 

-

,, 
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547. ПротокоJІЬJоперативнwх

т созещаний при прокуроре 

548._J, І 

549. 
·(

о6Jюстt� зri 1r., ?' год и .. ,uтер.шиІЬІ 
И t "1 �. 
Докл�{.r:. п.tк, .урор.1 об.nастJ'! об 
И'l'ОГ� ,; р&бvтм a"y.t.1 стра•гивньrх
о,рг&н в .о борьое с nрєс'rушюс'l'ЬЮ за і<.П8 год. 
OТЧU'1' rlj')O ;.у ').J�,8 l)fJJIBC·l'И 1J 

nре6ьrь:j1-.1,11и & Сливенско�JІ 
окJугс ьолгарскои Наоо8ной 
Pecrrv'5 rтv.1:и от 3 мая 19'18 года. 

550. пл� !1 і І l_,()·1·�-�.t_(•,}}(.Y-.9Ц-Y'fh
'( облз�·:..·;� ,1,:. .і.<.:,,<:., r·o.v/ кв�.f,•гальньrе І

д · і 

· 551" Обо'5щон.-;я t з.нализЬІ, справки по
BOL ipo<.: 1\А r,рокуоо ско-следствен
н:оУ :�nGотн за 'IIl�-I .. і гоДN. 

СПJ)'іЗЮ!, ,�j�,ЦCr;;''lMOSИЯ 1!JO!�!)Opa 
ofi"1ac•rи u ерно ОJ1Ье;ь:.и:й ОК 

ru1Y, C->l-1C.luJlkOM О СОС'і'ОЯ'НИИ 
бор· бьr с :1реступнос'Гью 
и J'11t_р,дплении еоциалистической 
3aYtOH 1 С'П,1 В О �Л' С'.t'И а 
І<:Пt) Гl) і!, .. 

5Ь3о Спрrшнї, ДО лаДНЬІс 3&.Ш!СКИ о 
ре.зуль•rзтє.х про.1ерок рР.tп

..,
101"у

ратур п у:кре!!Ее .v..ю социа .s;c•r.i
чєcкov.: :-�а...-соннuсти, борьбе с 
престу шость , со тонн...\Я 
про�{уро_рсного надзо� за дея
тельносsью органоа Юtлиции и др.
за І': 17-ІС?8 сuдьІ • 

554. 

t 

. ,., J.. - • 

Спро.(1•�;t, , ок�r ... цн t(� :.:,Rписки о 
резуль'l'а'l'ах п_роверо:к райпроку
рзтур rю · ·.f ал н�ш сv1��а.1г:с'Р .
чесr<оі-1 sакочности, Jорь"'іс с
прест 1r-ность), состолни.я 
проку,rо,рс.·ого r1адзор,. . .. де.я
теJІь,ос�•ь. opr.::i ов "ш.rw.ци·� ;,,r 11.г.

за І�7?- t,,,7ts г дн. 
.і ...... 

20 января 
27 декабря 

24 фев�
20 октября

162 

33 

V 

з 

24 

ІОО 

l2I 

94 



556. 
. -r

5І 

Справки, доuаднне записки о 
резужьтатах проверок райпрокуратур 
по укреп.пеюш социмистической законности, борьбе с преступностЬІ), 
состояния прокурорскоrо надзора 
за деятельностью органов МИJІИЦИИ
и дР· з' І9??-І9?В 

1
годн.

т.З последний 

ОТ.ЦШІ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛІ)Дf.НИММ 
ЗАКОНОВ О НЕСОВЕР.&ЕННОЛЕТНИХ 

Справки о резужьтатах 
проверок состояния работьr по 
борьбе с детской безнадзорностью w престуnностьm среди несоверmеи
нолетних в области за 19?8 год. 

153 

39 

ОТМ,1 KWQB 
557 0 Отчет о работе· с иадрами 

за І978 год. 
32 

8 55§. Своднне статистические отчеТ1і 
о численности работников по месту 
работ� и месту nроживания по 
состоянии на І имя 19?8 года. 

559 
\ . 

560. 
t-

561. 
т 

562. 

Протоколь1 заседаний аттестацион
ной комиссии за 1978 год. 

Справна о И!Зультатах проверки 
прокурзтурь� Ворщевского района 
по дальнейшем.у у.пуgmеншо подбора, 
расстановки и воспитания кадров 
за !978 год. 

rJЕСТН!і й КОМИТЕТ 

зо. о-('_ 7f J.? v
�-д -:- -1t2.... 1-J' 

8 

Протоко.пн отчетно-вьnSорного б 
профс;оDзноrо собрания от 23 
октября 1978 года. 

�ТОКОJІЬІ общих собраниИ и заседаний Іб 
мк п_рщ1союза за І9?'7-І978 ГОАJ!І. 19- охтsбря ??r. - \т

ІІ сеН'І'ІІбрк 78 r.



563. 
і' 

оо4. 

52 

еме,ц.,аоходов и расходов 
на І9?е rод. 

:ііииансовwR отчв-t об исnоJІНеНИИ

c�em аоходов •1 .{Jасхо.цоа 
з _g-,a ro,n. 

565. С"а=:истический onei: о профсоІ)ЗНОN
І Чlteнcrroo" СОфІWUtС'l'ИЧееЕОІІ 

соревновснии и gp. за . І аолуrодие 1978 года.

І 9 ? 9 ГОД 

P:/J О ОДСТВО И l{ОИТЮІJ..Ь 

Ьбб" n....�:зи nрокурора области по 
-f- осноmіо. девтельности аа I97'J 

го " 

00111 ае �ния прокуро 
·( І�79ГОДо

обл сти за 

5G8o а,ротоr � 1,оррдr1�0ННЬ1К сове-
·tаний uаботниt:о мииист-ратив-

.559 .. 

!Ні"t-JХ:: органов ва І 1r:-J год и 
�О�ЩІ;іі R Ю

570" ПротокОЛЬJ операrr11вюn: совсuааню1 
.J.., пр 1 цро уроре облас'l'и за 19....,._J 

год ,1 м Т""'РШL'ІЬ1 к mw. 

S?I. 
t 

572" 

оклад 11,рокурора обл сти об ,�тогах 
рабосm �1mстрзтивmr-с орrанов 
no борьбе с престуnноотЬІ) ав І979 
год. 

•, рощ»urrия щ,о�ту12�1 области 
об y.Q'Чillei 1lj работН по о� 
правопор�щкв и усuеЮОІ борь(JЬІ 
с правонарушеЮUDІИ на 19?9 ro,A. 

5 RНВЗ� 
12 декабря 

1 марrа 
20 но&брJІ 

20 феврWІJІ 
26 декабря 

18 ЯИ!ІS.РJІ

,,. деаабрs 

І ----t-

Il 

!2! 

б 

ІО 



573. 
' 

53 

Меропри:ктия прокуратлн 
области об улучшєнии рабоТЬІ по
охране nравопорядка и уси.иении 
бор�бь� с nравонзруJDеНИJІМИ 
на 1979 год. 

Плаюі работн прокурв.ТУ{Н 

/об
лас

ти на І979 ГQДивартальнне/ ДСП 

29 

575. Обобщения, анапизн, по 
т вопросам пm�РQwко-следственной работн на I9f!8-i9'79 годь�. 

576. Vц4ормации, п�та�еЮUІ, 
і- проюr,Р.ора области в ... ернопот,сииЯ ІЗ апревя 

І5 октября1 Of{ IOLY, обJІИСПОJШОМ О COC'I'OЯiWZ 
борьб� с преступностью и 
укре,!JІении соц;иалистиt1ескосt
законности в области за 1979
r•од" 

5?8. � 

579. 
-r 

5Є{). 
f 

Спра-вни о результатах проверох
райпрокуратур no укреnдеюш 
социашштическоtі завоЮІости, борьбес лреступноотьш, состояния пр:)ку
рорсЕого надзора за деятельностью 
органов мWІИЩ-rи за І978-І9?9 rо,цн.

т.І. 

Спр.qвки о результатах nроверок р8.Й
nроиуратур nо·укреплениш социWІИс
тическоn з кокиости, борьбе с 
преступностью" состояния n,рокурорско
го н�ора за .ц,еятельнос'l'R) органов 
МИJОО�И иа !978-!9?9 ГО)Щ.

т.2. 

Справки о резуль�атах цроверок райпрокуратур по УІt.РбJПЛЄНИІ) СОЦИ8JІИС
тичесной законности, борьбе с 
преступностЬІ), состояния прокурорско
го надзора за деRтельиостьn органов 
WІfЛИЦИИ за 1978-19?9 ГО№. 

т.3 
Справки о резу.1ьтатах: проверок рай
врокуратур по укремеНИІ) социuмс
тической законности, борьбе с 
преступНОС'1'U), COCTOJIIIUI црокурорско
го надзора за деятельность� оргезнов 
ІІИЛИЦ)Щ 'а 19'78:_�� rодн. 

т.4 nocлe.цruuv 

25 

145 

90 

ІІ8 

І2? 

ІЗб 



5ВІ. 
-r-

Анапизьt, справки, сведеНИІІ о состGЯИИ11 и причzшnх nрестуrщости
с � несо .Р!І НН!)Л тних в обл сти 08 _979 ГОД о 

• , 2. _Спр.:а1ж ! о �;5удЬ'L'Сі!1'3Х проверои ОССТОNІИЯ 
t 

pa6o:::w по vорь.бе с детской безнадзор
ность и .прес•.t�уmrост,ью сред�1 несовериенно
летних в о:1ласти за 19?9 год.

ОТДJ;.ІІ У..АДРQІ} 
5 ;.;,'З" О•. <П' J>a оте с ltaдPDUИ а 

{-- Іі179 го�і: 
\ fi--34 .. 

5650 

Доr�ад, бобщение, с11Р3В11и по 
подбору, расстаrrозке w sоспи
т нrru 1 ·s,онурорско-следствеЮ{ЬІХ
� 1%д.І.ЮВ оJ:;гаяов. цporcypm•�J 
oбnat;7!.'1.1 з� 19'� rод. 
С.."цраuк . о _ зульт тах t!роверки
П!Ю1tур8ТУ. · Ворщев .(ОГО айона
. о .цапь� v •. 'f'Y уцучшея-j,{Ю 
.. одuор' Q .ьщ�станохшв и сruіте.ниш 

!JДрt)Б � J.. S79 9і"'ОД о 

·- �11@1 . :ю .. '1 Ь"Т

2.9 марта 79г. 
,)_ !:і sпреля 80 г.

566. оау.t:знт1'1/ до1Рад, рещеЮІЯ, 1rротоаояц/
о'!"Четно- Ь!'5ориого П!�союзного 
собт�ни rr 9 оr�т"'іб,ря 19'"'/9 года. 

587" Сме�'· дох. ·до 1· рас· одов еа
19}';9 І 0,1], о 

,, iHGHCO i отч об сnоднении C.10'1"U
ДОХОДОD і расходов �а І�� год. 

І 8 0 ГQ}f. 

SEJJ. ПриКа3[:jІ црокурора об.яtюти по 
t OCHOBfIOt1 ,u!!ЯТеJІЬІЮСТИ за !980 

год. 

?З 

20 

Зб 
4В 

7 

·-r-
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590. Распо�ения прокурора области
-t-- за 1980 год. 

59І. Цротокол заседания иоллеrии проку
�r �турьа области ОТ ІВ февраля 

І980 года и материаJІЬІ кнему. 

592. Протокол заседания ко.uегии
--r поокураТІJрьt об�11ас1·и O'l' 27 фе:sрапя 

1980 .года и материа.7!ЬІ к нему. 

17 ІІН88,РJІ 
22 дека6,р11 

593. Протокол заседания ·коллегии п,рокура-
�,- ТцрьІ области &Т 14 марта LS80 

года и материМЬІ к нему. 

594. 
-І

591. 

Протокол заседания кол.оегии 
прокуратур� области от 17 марта 
1980 года и матзриаль1 є нему. 

Протокол заседании коллегии 
црgкуратур!:! области от 4 aqpanя 
І980 года м мате,риальt к нему. 

596. Протокол заседания коллегии проку-
1 pa'l'YP'J области O'l' 16 ма.я 1980 года

и мате.риазш к нему. 
597. 

598" 

Протокол заседания ноJІJІегии 
пwнуратурм облас'l'И от Z7 мая 
198 : года и м 'l'ериа;ш к нещ,. 

Протокол 3аае�а.ния колегии 
п�кура'!'Ур.J области от ЗО мая 1000 года и ма�ериа.лм к нему. 

599. 1ротокол засЕщания коллегии
І· - црtжуоатурЬJ облЄісти от Z7

июня 1:980 года и ,-'fатериальr к н -
'l.tl:y • 

60 

'70

600 � Про•гокол звсед!lНИЯ коолегии 
про:куратур.ьх области от 29 августа ISSO
года и ма·.rер.1вям к нему. 

бОі. Цротвкол заседания кол егии 
прокураr.rурЬІ облаС'N'і от 26 СSН'l'Ября !980 
1"ода и мстериалw к неwу. 

602. 

603. 
\ 

Проюкм заседания Іtол,rемrи 
прокуратур� обпасти от S октября IS-00 
годп и материаJП:1 У. нему.

Протокол заседании коллегии 
mx>itypвтypw об.1асти от І? охтябрs 
1980 года и uатериаJІЬІ к нему.

15 

ІЗ 

7 

33 

69 

14 

79 

46 

37 

76 

в 

50 

89 



604. -r

605. 

�ї 

5б 

Протокол заседания коJІJІегии 
п.РQкурату_ь:н области от 29 оитября
ІООО года и материа.JІН г иуwу. 

Протокол заседания комегии 
пwкуратурь,t области от І8 нояdря 
1980 года и материа.пн кнему. 

606. Протоко.л заседания 1со.олег�ш
't ПРQНуратурьr области от 25 ноября 

І980 года и матєриальr к нему. 

. -

І 

607. Про•rокол заседания ковлегии
-r прокуратурн оuлас'!'И от 2 декабря І980 года

и материальt к нему. 

600. Про•rокол заседания ко.ллеr-ии

·+- прщ�уратурЬІ области от і5 декаб.{11!
1980 года и материалur е нему. 

609. Про11окол заседания 1со.ллегии проку
і ратурьt области от 23 декабря 

1980 года и материальt к нему. 

- (

бІІ. 
-;. . ....

610.�ротокоЛЬl координациоюmк
совещаний работников �нистра
тивннх органов за 1980 год 
и тат0риат,� к ним. 

·r. І о 

Протокольt координациоюшх 
созещаний работников администра
тивннх органов за 1980 год 
и материаJІЬІ к ним. 

т .2 / ПОСЛЄД!ШИ / 

612. Протокою,! оnе,ративнt.іх совещания·' Пр:lІ прокуроре обJІаІ!ТИ З і980 
годи материалн к ниu. 

613. 

614. 
1 

П,РD'ГОІ{ОЛ совещания следоm�'rелеИ 
г6�р�йnрDкуратур и транспорт
но� прокуратурн от ltl февраля 
1980 года. 
ПлЗНЬІ работн

1
лроиуратурн qбласти 

на І980 год квартаn:ьнь�е/ 
ДСП 

Анализ состояиия работ� по борьбе

.25 января 
ЗІ мая 

1 ИІШЯ 

2() декабря 

І4 января 
24 декабра. 

615. 
-r с хи�ениями, растра•rами государствен

ного � общественного JЬІуЩества. 
припис.ками и другими НЗруDІеНИJDІИ государственной JІИСЦИПJІЮіЬІ за ІОООгод. 

5 

14 

118 

в 

.5 

39 

109 

ІІІ 

96 

4 

/27

48 



616. 

't-

Сnразки 1. nР,едQ�авлєНИІЮ в Терно- 20 фев_раu
ПОJІЬСКИЙ R КПУ о СОС'11�У. 11.Р(ЖУ- 5 ноІІбря 
рорсн:о-следствеюшй рз!іОТN, борь-
бе с преотупное'l' , ун,реплею-..и социаJІИотическоІ
ааконност� з · І980 год. 

617 о <Y-So u(еНИЯ, ана,1.1ам ао вопросам 
,- ПООКІ1.РОWRО-СЛедствонной рабсТ"ЬІ 

38 і 79-1980 ГОДЬ:іо 
б! о Спт:. в1<и о резуDG'і'�тах: проверо.к 

рв№роr� )1.l'I' ур по ук �ПЛЕ':НИЮ 
СОЦL,. аш�с 1 ИЧССК()Й 38EOHHOC'l':. - (І 

620" 

'Ііі борьое С npsc?.,yJ1НOC'l' , COC'I'0.ffi{;f$!! 
про�орского нцц O.Pfl �3 деЯТ91!ЬНОСТЬІJ 
ОРГt• НОВ � !.JIИ,J)llf :."J8 
І':П'J-1 ООО r'oдt-I. 

О'l'Д� ПО Ндд;.30� ЗА С� 
11А1 оаоз о шх;о &1іlі:nНОЛSІ'них

НЄІЛ;І\::1�-- о .r;...,_ц RVЛ О ООСТОЯИ И 
М! П!J:.і'-іИНд::{ 'др,зступн C'l'"! С!Щй.И 
несо ., .. е1· іолетних в област�: 
З' LvcD Г�J о 

Спр-зн_ .м о • .33YJ� ,та-.r:,х щю ·зрок сос-
�ом�� � работw по .-ор·· f1 д&'rекоА 
6 ,ЗН>'+.ДЗ РПОСТЬ!) •. п ес�ть 
сре.ц.и несе .ер1юш!олетЮtХ g областиза l� ГОД о 

62 о Отчет о �аботе ск� за 
.: 198 год: 

б23. 

Сво, СТ .ТИСТ!- Н!:СГ.• е отчеn.т о 
чнелениост1 , сост в, специе.DІс-
�r в. - е [} .· в-мс е п среднее 
специальнса об ш;оваю«е по cocтo.m-nm 
на 14 ноября .... OCYJ од·�. 

оиJюд, обоб "ШШе, справю1 по подбору, 
расс'�•аноJІJке и во �и нию прокурорс1<0-
следс'm еJ-ІНЮ<:. � орrано:в nрокурат.vр1 
област� з І9ВО год. 

ІОО 

49 

46 

41 

ЗІ 

95 
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.J4ECTНwi КОі,М1'Ь'f 

624. і1ро'1'оиол о'І'четно-а!іборного
-t· профсоюеного собрания от 20

октября 1980 года и .метериаР-н 
к не .У'•

ІЗ 
V 

625. ЦротокоJІЬІ обt'J,ИХ соб,раний и заседаний 20 __j 
· \. МR лрофсоюза з� І9?9-І980 годн. 21 ИІ)НJ'І 79 r. 

20 октября 80 r. 

б 26. Смета доходов и расходов 
-\ на І9ВО РОД.

62:7. , нансовьtй отче� об испо.лиеиии сметі 
ДОХОДОD и раС)Ю,ЦОВ за 1980 год. 

l 9 8 І rод 

РУН:ОВОдgТОО И КОНТРОЛЬ 

•' • : ,•, • .,І• , І • • 

628. Пр�к�зм·прокурора обяасіи
�- по.основной деятелиности

за І98І год. 

629. Распоря�:<ения пюокурора
-1 , · 9ф1асти зп 1981 .год •. ·

.-..: 

630. Протокол № І щаседания
.... , · , іt-0лле.rии прокуратурь1 обл.зети· .от. б января J9BI года -� ... 

бЗІ. 
І 

матер�аль� к ··нему. 
,. . .

Протокол Кt 2 заседания 
коллегии проку�турь� области 
от ЗО января 198І га,ІUІ и 
материальt к нему ...

632. Протокол» З заседания 
--р коллегии прокура'!'Ур�t об JІасти І от ІО февраля І98І года и 

м�териаm,r к не�. 

5 янва� 
29 декабря 

9 фев�я 
2ь ноября 

,. ... 

\. . . 

4 -

2 

?4 

8 

7 

120 � 

Зб 

) 



633. 
't 

634. 
-r

635. 
r 

59 

.і.ІООТОі{ОЛ ІР 1 заседания
коллегии ПpoY.y-p3Tf,J;li области 
от 2:7 фев1)8JІ.Я і. 98"' rо,цп 
и материалs !( нему. 

Прот о ол . • v засе,цанмя 
І(QЛТtЄГИИ ПРQRУ-.РВТУ,рьІ области 
O'J' г арта І•JЄХ ГОДП И М8ТЄ!]18ЛЬ1 
Я Н  НУо 

аро" окол •. 7 заседrАню J!ОJ!.)�єrии Щ)О!!ї:ур�ту � об.ласти
от '.;І апреля l':R)1 года и •�териЗJШ 
К HЄl,'tf" 

G3б. i.1pv'l'OKOJ! 8 "'· С&,и,ІОfИЛ 
ПPQRYP 'ГУР'� области 
іООІ года ! ма·rериЗЛЬІ 

І itGlШvГ U,i 
О'!' О ;з.я 
К НЄt�о 

63?. п O'l'OHO І • 1 s �аседан:ия ХОЛJІ01"ИИ
1- П}?О1t.:1 .. ,ат,.1І� об.ласт от 12 :.ЮЯ 

І-:ВІ од� им т .оиалt� � и �'"' •
.ЦL! . , -v 

б38" П_po'J:O!IOJJ Р І.О засед кнн коJШеrии
1:rvo1�yp�Т-YV-,'t1 обл сти ОТ ІЗ ИDНЯ 
1�3.L Рода и м тери& 5 . - не�w-о 

639" Поо'1·окол 1, ІІ заседания колnегк-'tf
-:... п'іJокурату·рьs or .11асти о•г І и , нп 

1�6 гоr:и и ь� тер.и.алн к нему. 

640. Прото1·ол засз�ани коллегии
-t- П.

7
� .ур. '!'Y1JU ооласти от 23 ИJJt-m 1-Joi гоц и � т-риала к не •І� 1-т . ,'J.,v � 

САЗ" ПротоКОJІ 13 pa�ro ЗаседанІІ8
т коuеrии прокураТУ,РtJ odlac'N О'І' 2І 

ию.ая 1001 года.

бБ-

4
...._ __ , 

50 

21 

57 

59 

53 

з 



644.

60 

Протокол J І4 заседания 
коJІлегии прокуратурн области от
ЗО июля І�81 года и мат�риалн к НеІ(У.

645� 11ро"окол /IJ І5 заседания коллегии
-t- �р9�уратур� области от 20 августа 

1981 года 11 мат13римЬІ .к нему.

646. 
'(-

64?. 
-1

�8. 

649. 
,.) 

650. 
;' 

651. 
І 

652. 
-J...' 

І

653.

Протокол� І? заседания коллегии
!1рокурату� об.11асти от 14 свн-
тября I9d� года. 

аротокол ' І8 заседания 

коллегии прок�,рд.турь� об.ласти от 29 сен'І·ября l:Л:Н Рода и материWlІ:і
R неь ·•
Про•rокол № І9 заседания коллегии 
пщ):курс1•1•у_рь1 об.11аст-.1, от Іб о�тября:
I9ul гсда и ма'І•е_р.иаnьt к нему. 

Пpo'l'Ol(CIJI .1:Ь 20 засед&ШlЯ КОЛJІОГИИ
п�окурJі,.L'У.РЬІ области от 30 октября
І 8І года и У.а'f·є·_риаЛЬІ к нему. 

Прото1--:ол засе�ания к
о
ллегии про.ку,ра'l.урьr о ласти от 4 ноября 1981

Про·1·окол N: 21 _раеширенного заседания
коллегии п-уокfРатуоьr обJІаС'l'И от14 ноября 98 года и шатериальа
Jt нему.

Протоко.,'! № 22 .заседания коuегииrу�окурат.У.РЬl области от 20 нолбря 
1981 года и материМЬІ кнему. 

ДСП 
Протокол І.' 23 вьtездного заседанкя 

года. 

-f к
о
лле

г
ии п��ратурн обпаст

и от 2 де1<абря 98 года и материалн к нему.

654. Протокол. 24 заседани11 коллегии 
п§окурату�� облаоти от 11 Аекаб,РІ
І 81 го

д
о и материапн к неа.w. 

бІ 

56 

4? 

45 

63 

49 

49 



655. 
r 

656. 

65'7. 
і· 

658. 
�і 

659. 
·+

660. 
-L. 

661. 
-1-

ббЗ. 

i 

663. 
т 

бl 

Протокол засе
�
аиия коолегии

прокура,�н о ласти от 29 декаt5ря 81 года и матариа.лн
к нему. 

Протоко.льт коо��инационньzк
совещаний за 1 81 годи 
матер�мн к 

'l'.l. 

ним. 

Прот
о
к
о
.JІЬІ КОО�ДИНЗЦИОНН

Ь

їХ.совещаний за 981 год 
и ма.териалн к ним. 

т.2 /последний/ 

Протокол совещания работников 
органов проку

�
ат
1
рм области 

от І? января 98. года и материаЛЬІ
к нему. 

Про•rокол совещания работников 
о
�
ганов прок

�r
турн области от

2 апреля І9 · года и ма110риаЛЬІ 
к нet.i-y. 

Протокол сове
�
ания работников

п
�

куратур� о ласти от 7 июля
І І года и материаm кнему. 

26 января
11 июня 

І7 июля 
12 декабря

Мероприятия прокуратурн об�асти 
об у.лучшении работн по охране пр,-:з.во-
порядка и уси�ении бо�ьбw с 
правонарушеииями на І 80--І98І 
ГОДN. 

Мероприятия прокуратурь1 области
по укреПJ16НИІ) правопорядка и 
усилению бо

f
ьбн с правоиарушениями

на І980-І98 годи. 
ШІаНЬ[ 

f
абот� прокуратурь� обжасти

на І98 год/ квартальньrе/ ДСП 

\ 

:к 

-

4 

122 

149 

46 

2І 

Іб 

56 

26 

23 

-
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666. 
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Справки, инФормации, представления 14 11нваря
npoicr.QOpa о�ласти в Тернопольский 28 денабря 
ОК КПУ, обJtИСПОЛКОМ О СОСТОЯНИИ

прокурорско-следстзенной рабоТЬІ, 
борьбе с преступностью, укреплении 
социа.nистичесхоя закоиности за 
1981 год. 

Сnравки, докпа,цнь�е записки о результа
тах провсрок райnрокуратур по укреп
�ению социалистической законности, 
борьбе с преступностью, состоянv.я 
nрокурорского надзора за 
�еятельностью органов милиции за 
1980-1981 ГОДЬІ • . 

отдr,:л по НАДЗОРУ ЗА COВJJl)Щili.И.ё:f.\ 
ЗАКОНОrі О НЕСОВЕА11.ЕННОЛЕТНИХ 

ДокладнЬІе записки, справки о результатах проверок.состояния 
работьt по борьбе с де1•ской безнад
зорностью и преступностью среди 
несовершеннолетних в области за 
198І год. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

667. Отчетьr о работе с 1rадрами
•+ за І98І год.

І

668. Справки о �зультатах про-верки
прокуратур Монастириского и
Териопольского рзйонов по
дальне№Іему улучшению подбора,
расстановке и восnитаюsя
RадроВ 38. 1981 ГОД.

5 июня 
23 ноября 

ІІ8 

79 

i=-,/-49 1/ 

ІІ 





669. 
, 

670. 
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63 

І{ОМИГЕГ. 
-----------, 

Протокол отчетно-вьrборноrо 
профсоюзного собрания от ЗО 
сентября І98І года и матери
аJJЬІ rt нему. 

Статистические отчет� о пр�рсо
юзном членстве, социалистичес
ком соревновании т др. за І98І 
год. 

67І. Смета доходов и расходов на 
-r І98І год

672. 1)инансовьrt: отчет об испоJшении
~{ сrлетЬІ доходов и расходов за

І98І І'ОД. 

І7 

з 

3 

:. 

- .
. - '

В данньrй раздел описи Ві<JПОчено Т28 /сто .11.JЗадтJдть восеr.,r.ь, дел/

с 1i 544 по Jt 672. 
С•rарший архивист групПЬІ ведомственньrх архивов, комплектовавия

и аксперти:зьr ценности до .. ументов /за счет спецсредс'!'в/ rосархива 
Тернопольс:коіі области 1Іегтярева Н. В.

Итоrовую запись к разделу за Т953-І98І годьr заверяю: 

Председвтель �К: 
о6JТ..асти 

ІfлZ,л 1: _//,_, -7 ,!. І.Иm<ИТЮ!І:

В • •  Белоус 
-�--+fii' ____ ,9 З года 
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ГОСУДАРСТВЕННllЙ АРХИВ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фонд 1;11,
----

Опись lfo 
---

Дел постоянного хранения 

Крайние датм дел: 

І96І,І964-І965,І977-І98І,І982-І988 г. 



Прокуратура СССР 

ПРОІ(УРАТУРА 

ТЕРНОПОЛЬСІ(ОИ ОБЛАСТИ 

,-

Фонд th 
Опись }.� 

r. Тернополь 

дел постоянного хранения 
38 1961 ,І964-І965 ,І977-І98І ,1982-1988 ГОДЬІ 

ІІF-
• 

п/п 
1 

ЗаголовоІ\ дела 

2 

І�бl год

СJШДСТВЕННW1 ОТДЕЛ 

673 Надзорное производство по уголовно
му делу Костива М.О. и Костива ОоАо,

OСужд0ННЬІХ ПО СТ.СТ. 93 По По 11
В

11
, "е", 

11ж", 89 Чо 2,140 Чо І УК УССР к

674 

ис ключи_тельной мере наказания за 
І�бІ год 

1964-1965 ГОДЬІ 

СJЩД �'ТВЕННІ:М UТДЕЛ 

Над зо.рное производс ТВО) ПОJ уг оловно
му делу Коваля А.М., осужденного1 по 
сто 93 п. "ж" І\ исключительной мере 
наказания за 1�64-1965 годьr 

крайние : кол-во · 
датЬІ : листав :прмеч.

з 4 . 5 

І5З 

І5б t 

Терноnо.nьс«ая раАтнn, 01-. 90. З. 5128-400('. 
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675 

676 

677 

678 

- � -

2 

1977 год

GЛЕДL"RВЕНННЙ UТДЕЛ 

На,дзорное производство п� уго�овно-
му делу В21хнЬІ И.U., осужденного по 
ст.ст. 93 п.п. 11б ", "г 11

, 
"е ", І02,

222 ч. 3 УК УССР· к исключительнай 
мере н�казания за І977 год 

1978 год 

ОБllШІй НАДЗОР 

Протесть� в порядке надзора Н2 
противоречащие законам актн, пред-
ставления об устранении нарушений 
законо:е и материалЬІ к ним за 
1978 год 

197.9 го-д 

ОБЩИЙ НАДЗОР 

Протестьr в порядке надзора на
про.тиво.ре чащие законам актн, пред-
ставления об устранениИt нарущений 
закон&в и материалЬІ к ним за 
1979 ГQЩ

СЛЕД С'І1ВЕНННй ОТ,1(ЕЛ

На�зорное производств� по уголовно-
му делу Бурак fl .Во , о.сужденного по 

. 

. 

ст. 93 п.п. "г 11
, 

"е II УК УССР к искл11-
чительной мере наказания за 1979 гад 

5• • 

. • 

12'7 --f-

67 -f 

159 -І 

95 t 
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І980 год 

ОБЩИЙ НАдЗОР, 

679 ПротестЬІ В порядке надзора на 
противоре ча щ:уrе законам акть�, пред-
ставл�ния об устранении нарущений JI/{ 
законов и ме териальr к нам за 
1980 год і%· 

_.._, 

СЛЕДСТВЕННЬІЙ ОТДЕЛ 

680 Представления об устранении нару-
' шений законов и. материалЬІ к ним 

за І980 год І72 + 

І98І·год 

ОБЩИЙ НАДЗОР 

68І Протес ТЬІ в поряд ке надзора на 
противоречащие законам актЬІ, пред-
ставления об устраненик нарушений 
законов и материалЬІ к ним за 
І98І год І23 

СJІЕД СТВЕНННЙ ОТДЕЛ 

682 Представления об устранении нару-

шений законов и материалЬІ к ним 
за І98І год 86 -/ 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

683 Справка о. практике оказания помощи 
аппаратом прокуратурьr области гор-
райпрокурорам, их помощНИІ(аМ; сле-

дователям в работе за І98І год 25 t 
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Г982 год 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

684 Прика.зн прокурора области. по ІІ .января 
основной деятельности за І982 год 30 д=кабря І22 

685 Р'аспор.яжения и указания прокуро-
ра области за І982 год. 19 февраля 

2 декабря ІІ ·і

686 ПротоколЬІ заседаний коллегии 
прокуратурн области за І982 год 9 января 
и материалЬІ к ним Тои. І О;�І-3) 22 января 120 f 

687 ПротоколЬІ заседаний коллегик 
прокуратурн области за І982 год Іб Ф3враля 
и материалн к ним Т'ом 2 (1-Ь4 ,5) І2 марта 129 f-

688 Протоколн заседаний коллегии 
прокуратурЬІ области за І982 год І7 марта 
и материалЬІ к ним Том 3 ( f� 6�) І4 апреля ІІ8 

689 Протокольr заседаний коллегии 
прокуратурь1 области за І982 год 7 мая 
и материалн к ним Т.ом 4 ( },�9-Il )' 4 июня 162 

7· 

690 ПротоJtОЛЬІ заседаний коллегии 
прокуратурЬІ области за І982 год, 25 июня

и материалн к ним Том 5 0�І2-І5) 2 августа І53 

691 ПротоколЬІ заседаний коллегии 
прокуратурЬІ области за !982 год 
к материалЬІ к ним Том б 13 авгус'Уа 
( 1� Іб, 18, 19) ІО октября 182 

t 
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ПротоколЬІ заседаний коллегии 

.

• 

прокуратурЬІ области за 1982 год , 2І октября 
и: материалн к ним Том 7 (1•f-20,2I) І7 ноября 

693 ПротоколЬІ заседаний коллегии 
прокуратурь1 области за 1982 год 
и материалн к ним Том 8 (послед
ний) ( № 22- 24) 

694 ПротоколЬІ координационнЬІх совеща
ний за 1982 год и материалЬІ к ним 
т·ом l ОР- l , 2) 

695 ПротоколЬІ координационнЬІісовеща
ний за 1982 год и материалЬІ к ним 
т·ом 2 ( }� 4,4а ,5) 

696 ПротоколЬІ координационнЬІХ со.веща
ний за І982 год и материалЬІ к ним 
Том 3 ( № 5а, 6, 8, 9 )  

697 ПротоколЬІ координационНЬІХ совеща
ний за 1982 год и материалЬІ к ним 
Том 4 (последний) ( № ІО,ІІ) 

698 Протокол совещания работников 
органов прокуратурЬІ области от 
І5 июня 1982 года 

699 ПланЬІ работЬІ прокуратурЬІ области 
на 1982 год (квартальнЬІе) ДСП

700 Мероприятия прокуратурЬІ области 
по укреплению правопорядка и 

3 декабря 
29 декабря 

І9 января 
26 января 

26 Ф3враЛіЯ 
І6 апреля 

22 мая 
24 сентября 

8 октября 
2І декабря 

•
• 4

90 

І44 

I2r 

159 

І1
5

104 

41 

: 5 

t 

+-

і 

-{ 

-+ 

.., 
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усилению. бо:рьбІ:l с преступностьИІ 

и правонарушениями. на І982 гФд 

. 

. 

70І Справки, информации,. пркурора облас
ти в ]ернопольский обком Компартии 

Украию,1 о со-стоянии про,кур(і))рско

следст.венной работьr, борьбе с: прес-

тупностью', укреплении 00\циал.истичес- !2 ЯНІ.Баря 

: 4 

22 

кой зако:нности за 1982 год Zl декабря 26 

702 Справки., д окладнЬІе записки. о 

. 703 

ре зультатах проверок работн рай
прокуратур по укреплени� социалисти

ческо� законности, борьбе с преотуп

ностЬ!(,>1, со.о тоянию прокуро.рского над.

зора за деятельностью' органов милм

ции за 1�82 год 

ОБЩИЙ НАДЗОР 

Об зорь�, анализь� работьr органов; 

прокурат.урьr области по осущес:т 1вле
нию .. надзора за соблюдением зако.нов 
об охране социалистической ообо;т

венно.сти и др. за 1982 год 

704- Прот.ест.ь� в порядке надзора на

противоречащие законам актьr, пред
ставления об устранении нарушений
законов и материа.mьr к ним за 1982

ГQЩ

ІІ4 

98 

22 

: 5 

-1-
1 
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НАд�ОР ЗА РАССМОТРЕНИЕМ

ГРАJІЩАНСКИХ дЕЛ В СУДАХ 

7(15 Анализн состояния прокуро·рского 
надзо:ра за рассмотрением граждан:

ских. деш в судах. за І982 год, 

СЛЕДСТВЕНННЙ ОтдЕЛ 

'/Об Обзор, анализ состояния преступ
ности и следственной работь� в 
области. за І982 год, 

�/(Л Представле,н;ия. об устранении 
нарушений законов и. материаЛЬІ к 
ним за І982 год( 

НАД3QР 3!\. ИСПОЛНЕНИЕМ 
�АКОНОВ О НЕСОЕ8РІ118ННОЛЕТНИ.Х 

. 

. 

708 Обзор состояния преступнасти, суди
мас ти и бе знад.з орнас ти. не.совершенно
ле тних в о:бласти: за ІУ82 год: 

700 Обз о.рь�, анализн, о.б общения о 
состоянии. преступности, 6езнадзор
ности и судимости несовершеннолет
них· за 1�82 год (райпрокура т.ур, 
област.и.) 

7ІО Справки., до:кладнне записки о ре;зуль,
татах проверок состояния работн по 
бо)рьбе с .. Д0'І!.СКОJЙ бе зн�зорНОСТЬЮ' и 
преступность\!)} среди: несо:вершенно
летних· в О!бласти за ІУ82 ГQЦ 

. 

• 4

14 

28 

55 

47 

126 

77 

• 

. 

t 

-І 

-f 

5 
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СИСТЕМАти:,.дц.ин й ПРОПАГАНДА 
UOBETGKOIO dАКОНОДАТЕЛЬ�ТВА 

7ІІ Анал.изн, обзар састояния работ.ь� 
по. про,пагаиде и. сис;тематиза1ции 
заканодат.ельст-ва за ІУ82 год. 

ОтдЕЛ Ю\ДРОВ 

712 Отче'1!' о рабо.те с.: кадрами за� 
19�2 год·. 

?ІЗ Обобщение, обзор, информации 
состояния рабати по подбору, 
расстановке и воспитанию кадр�в 
органе-в про:куратурьr области за 
1982 гqц·_ 

ПРОФСОЮ�ННЙ КОМИТЕТ 

7І4 Прото>І<о'.Ш отче тно-вьrборного 
профсоюзного собрания от 18 октяб
ря І982 года и материалн к нему 

715 

7Іб 

Протаколн заседаний профсоюзного 
комитета за ІУ8І/82 гqцн 

Смета доходав и: расходов и

финансовнй отчет об ее исполнения 
за ІУ82 гсщ. 

. 

. 

28 апреЛ!я 81 

4 

І9 

82 

26: 

ЗО сентября 82 14 

: 5 

і-

--

5 -
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1983 ГОД 

FУКОВQДСТВО И - КОНТРОЛЬ 

7І7 Приказн прокурара области по І февра.mя 
-f

основной деятельности за І983 г qц І6 декабря 5І 

718 Р'аспоряжения и ука зания прокурора 28 января 
области за ІУ83 гqц, 5 июля 14 

7ІУ Прото,коль1 заседаний коллегии. 
прокуратурн области за ІУ83 гqц 22 января 
к материалн к ним Том І (№ І,2) ЗІ января І63 ·f

720 Протоколн заседаний коллегии 
прокуратурЬІ области за І�83 год, 28 q:евра.mя 
и материа.JЕЬІ к ним Т'ом 2 (№ 4 ,5)- 17 марта І4б 

7� Протоколн заседаний коллегии 
прокуратурЬІ области за 1�83 год 30 марта 
и материа�ЬІ к ним Том 3 ( № 6,7) І5 апреля І'гl 

7zг. ПротоколЬІ заседаний коллегии 
прокуратурЬІ области за i�J год 26 апреЛ!Я 

·І
и материаJІ�"ЬІ к ним Т'о.м 4 (№ 8 ,�), 17 мая .іІ7 

723 ПротоколЬІ заседаний коллегии 
прокуратурьr о.бласти за 1983 год. 
и. материаJІЬІ к ним Т'()М 5 27 мая 
( N� ІО-І3,І5-Іб) 12 августа 143 + 

724 Протокот заседаний коллегии 
прокуратурЬІ о·бласти за 1983 гqц 
и. ма те риа-ЛlЬІ :к: ним Т'ом. б 26- авг ус та-
( J\� І7 - 20 ) 3І ок�ября І40 
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Ті5_, Про.токолЬІ заседаний коллегии. 
прокуратурЬІ области за 1983 год 
и ма'ТериалЬІ к ним 'F.ом 7 (п0след
ний) ( :� 2І - 25 )) 

726 Прото-колн. ко.ордииаци.оннЬІХ, сове
щаний за ІУ83 гощ· и материал:ьr к 
ним То·м. І ( 1� 2, 3, За. ). 

72'7 Прот0·КОЛЬІ коордииаUИОННЬІХ с ове
щаний за І983 год и материаJЕЬІ к 
ним Том 2 ( № 5 �, �, 9) 

'728 Протокол.ьr координаuионнь�х сове
щаний за І�83 год и материаль� :к. 
ним �'ом 3 (последний) ( � ІО, 
12 ); 

,� Протоко� совещания прокурорскQ
следственннх работников области 
о� І5 октября І983 года 

730 ПланЬІ рабо.тЬІ прокуратурьr 
области. на І983 год (квартальноо) 

ДСП 

?3І Мероприятия прокуратурьr области. по 
укреплению, праволоряд;1\8 и ус:WІени.ю, 
борьбЬІ с преступностью и· правона
рушениями. на І983 го,щ 

732 Справки., информации. прокурора 
области в Тернопольский обко:м 
Компартии.УкраинЬІ о сост�янии 
прокурорско-следственн�й работн, 

. 

• 

2І ноября 
2І дека1бря 

25· января 
І9 марта 

23 апреЛІЯ 
7 июня� 

Гб июля 
22 октября 

•• 4 : 5 

128 

139 і 

87 

IS:3 -f 

5 

32 
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борьбе с преступн:Qсть�, укрепле-
нии социалистической законности 9 фз:ераrшя 
за І�8З год, 4 декабря ror 

733 Справ ки:, доклад ние записки о 
результатах проDеро:к работЬІ рай-

+ про:кура�ур, по укреплени� социа:-
листической за:коююсти, борь,бе, о 
прест.упно.стью1, со:сто'ЯН:ИК)J прокуро·р-
с :кого над з ора за: деят.ельнос тьs 
0;рганов милиции за І983 год� 

ОБЩИЙ НАд�ОР 

734 Обзо.рЬІ, анал:изи работЬІ органов 
про:куратурьz области по осуществле-

нию н qЦ зора за с о,блюдени.ем за�ко-
нов об охране социалистичес1�ой 
собственности и др. за 1983 год,: ІСБ 

735 Справ:ки, д окладн:ЬІе записки, 
информации о работе органов про-
куратурьr по о:сущестшrениІО1 надзо- f-
ра за исполненивм законов в 
области за І983 год: ІІ7 

736> Спра в:ки., д окладнЬІе запис :ки о

результатах проверок состояния
прокурорскога надзора за собшо-
дением законности в горрайпроку-
ра'!.урах области. за І98З гqц: ІЗ� 
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737 Протесm в порядке надзора на 
противореча1щие законам акть�, 
представления об устранении нару
шений законов и �материа.mьr к ним 

738 

з:а 1�83 ГОД�

НАДоОР � РАССМОТРЕНИЕМ 
ГРЦдАНСКИХ дЕЛ В СУДАХ 

ОбзорЬІ, а.нализьr, Gбобще.ния 
состояния. прокурорского надзора 
за рассмотрением гражданс:ких 
де� в судах за ІУ83 год;: 

739 Справкк, докладнЬІе записки о 
ре зультатах провероm: состояния 

над зора за законно:с ТЬІQ) рассмот'
рения в судах гражданских· дел: в

райпрокуратурах области. за 1983 
год 

НАд�ОР �А РАССМОТРЕНИЕМ 

YГruIOBHHX ДЕЛ В аfДА.Х 

740 Обзорьr и анализЬІ состояния про:
курорс ко го надзора за рассмотре
нием уголощ-rьrх дел; в судах за 
1983 ГОД� 

741 Справки., докладньrе записки о 

результатах. проверок сосТQЯНИЯ 

надзора за законностью рассмо� 

рения в судах уголовинх де.ш 

.. 

. 

•

• 4

І.ОО 

ІЗ2 

47 

85 

: 5 

-І 
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в райпjр,о:кура турах области за 

ІУ83 ГО'Д 

СJlЕДСТБЕНffНЙ ОтдЕЛ 

742 ОбзорЬІ, анализЬІ, обобщения состоя
ния преступности и: следствеюrой 
работьr в области. за ІУ83 год,. 

743 Спра.вки., докладньrе записки о 

. 

. 

ре зультатах проверок работЬІ след,
ст.венного аппарата органов прокура
тур.ьr области и- улучшения прокуро.р
ского надзора за следствием и дозна
нием за І'983 ГQЩ

744 ОнформационнЬІе письма по сrбмену 
0ІШЬ1'1юм работьr с:ледоват.елей гор
райпрокуратур: области- за 1983 гqц 

745 Представления об устранении нару
шений за ко нов и: материальr к ним 
за 1983 гощ 

746 На�д.зорное производство по уголю,вно
му делу Пастушенко П.А .. , осужденн·о:
г о п о ст • с то 93 п • "ж 11·, ІІ7' ч. 4, 
ІІ8 ч. 2, І40 Чо І, 85 ч. 3 УК УССР 
к исключит.ельнай мере нака,зания 

за 1983 год: 

••

І56 

I'J7 

7 

85 

72 

: 5 

-( 

+ 

f 

f 
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НАд�ОР �А ИСПОЛНЕНИВМ 

ЗАКОНОВ О НЕ,СОВЕРПІЕННОЛЕТНИХ 

7 47 Обзорь1, анализь�, обо:бщения о 
с,остоянии. преступнасти, бе знащ:зор·
ности: и: суд-им0:сти несовершенналет.'
них за 1983 ГQЦ, (райпрокуратур 
области) 

748 Справки., докладноо записки о 
ре зультатах про.верок с ос.т.ояния 
работн по борьбе с де�ской без
над зорно:стьюJ и прес ту�mность-ю среди 
несовершенн0'летних в о.бласти за 
1983 год: 

7'49 Представления об устранении. нару
шений законов и материалЬІ к ним 
за І983 гQЦ 

СИСТЕМАТИ3АІІИН И ПРОПАГАІЩА 
СОВЕТСКОГО :3АКОНQZ(АТЕЛЬСТВА 

• 

• 

750 Обобщение, анализь�, об з ор с ос;тояния 
работЬІ по пропаганде и· системат.иза
ции. законодательства за 1983 ГQЦ. 

751 Справки О' результатах проверак 
состояния ра6отьr по пропаганде и. 
систематизации. зако.нодательства в 
прокуратурах о.6.mасти за ІУ83 ГQЦ 

•

• 4

І7І 

46: 

22 

зо 

40 

• 
• 

+ 

+ 

f 
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752 ИнформационнЬІе письма по 0�мену 
опЬІтаи работЬІ прокурорQВ области. 
за І98З год 

О'ГДЕЛ КАДРОВ 

753 От.чет· о работе с кадрами за 
І983 год; 

754 Справки о, состоянии работн по 
подбору, расстанавке и воспитанию. 
кадро'В органов прокуратурЬІ абласти. 
за І983 год�. 

755- СвqднЬІе статисти.ческие: о.'ІJ.Че'ІlЬІ
о численности и. составе специа�
лмстов, имеющих. вьюшее. и среднее
спе циальное о·бра зование. по·1
сос:�rоянию на І5. ноября 1983 года
( ф" 9, 9-ср, ІО, ІО-ср, І4)

Б1ХГАЛ'ІЕF2Н 

756 ШтатнЬІе. расписания админи:стра
тивна-управленческого персонала, 
сметьr расх.одо.в и. планн по труд.у 
lia 1983 ГQЦ 

757 Баланс о·б испоJШении. сметн 
расходов за І:983 год: 

. 

. 

. 

• 

56 

ІО 

41 

2І 

43 

•

• s

і 

+ 

І 
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758 Сводньrе статистические отчетн о

численности рабатников по полу, 
во.зраст..у, стажу работЬІ и о

распределении всех работающих 
по занимаемьrм должностям (ф. 2, 
8-а), за І983 год 

ПРОФСОЮ�НІ:lИ КОМИТЕТ 

759 Протокол: отчетно-во6орного проф
союзного собранрк от І7 октября 
ІУ83 гєща и. материалЬІ к нему 

760 П.ро:то:кольr заседаний профсоюзного 
комитета за 1982/83 годн 

'76І С'мета доходов и. расходо,в и. 
финансовьrй отчет об ее 
исполнении за 19�3 год 

762 

763 

l.Yd4 ГОД 

РУКОВОД_�'ТВО И КОНТРОЛЬ 

Прика1зьr пр0,курора (!),'()ласти по 
осн0�най деятельности за ІУ84 год. 

Распаряжения прокурора области 
з:а ІУ84 год 

. 

. 

.• 

28 октября 82 

4 

25 

З окrrября 83 10 

3 ян.варя 
20 декабря 

9 фз.враля 
20 августа1 

5 

57 

п 

•• 5

--

---

+ 

-І-
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764 Прото,кольr заседаний коллегии. 
прокуратурьr области за І984 год; 
и материал.ьr к ним Том І 0�2-4)

765: Прото,колн заседаний коллегии. 
прокуратурЬІ области за І984 год 
И. ма:терИа'Л.ЬІ К НИМ Т·ом 2 (№5-7) 

766 Протсжо.лн заседаний коллегии. 
про1tуратурЬІ области. за І984 год 
и материалЬІ к ним Том З (1�8-ІО) 

767 ПротоколЬІ заседаний коллегик 
прокуратурЬІ области за ІУ84 гqд 
и ма те риаJІ:ЬІ к ним т·ом 4 
( ,} ІІ-І4 ) 

768 ПротоколЬІ заседаний коллегии 
прокуратурьr области за 1�84 год 
и материалЬІ к ним �ом 5

( J� І5-І7 } 

76� ПротоколЬІ заседаний коллегии 
прокуратурн области за ІУ84 ГDД

к материалн к ним Том 6 (послед
ний) ( 1� 18 ) 

770 ПротоколЬІ координационньrх и 
между.ведомственнЬІх. совещаний 
за ІУ84 год и материалн к ним 
Т·ом. І ( 1� 2, З )

77І ПротоколЬІ координационнЬІХ и 
между::ведомственнш совещаний за 
ІУ84 год и_ ма териалн к ним 

':І:Qм 2 (по·следний) о� 4,5 ,5а,) 

••

24 февраля 
2 апреля

2З апреля

30 мая 

25 ИІОН1Я

25 июля. 

2І августа 
ЗІ октября 

З ноября 
20 декабря 

24 дека·бря 

� февраля 

З апреля 

І2 июня. 

16 августа 

•• 4

І59 

129 

147 

157 

ІІЗ 

84 

96 

: 5 

+ 

'1 

-І-

+ 

і-
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772 Планьr рабо;тЬІ прокуратурьr области. 
на І�84 гqц (квартальнЬІе) ДGП

7'73 Ме�оприятия прокуратурьr области 
по укреплению� правопорядка и. 
усилению борьбьr с преступностьКJ: 
и правонарушениями на І984 год 

774 Справки, информации прокурора 
о·бласти в Тернопольский обко-м 
Компартии Украиньr о состоянии 
прокурорско-следс т юнной работЬІ, 
борьбе с преступностью., укрепле-
нии: с оциалис тич ес кой законности 

за ІУ84 гqц 

776 Справки,:, док.ладнЬІе записки о

результатах проверок работьr 
райпрокуратур; по уrtреплениюJ со-
циалистической законности,борьбе 
с преступностьn, состоянию про-
курорского надзора за деят.елв.-
ностью органав милиции за 
Е�84 ГОД, 

ОБЩИИ. НАД�ОР' 

776 Uбзорьr., анализьr работьr о.рганов 
прокурат.урьr области по о.с ущес.'3!'
влениІG над зора за собшод.ен.ием 
законо.в об охране социалястичес
кой собственности и.др. за 
І984 ГQЦ 

•

,
• • 

5• • • 

·+
29 

ІІ 

б января 
14 декабря ІІ9 

+ 

52 

182 
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Справки., д окладнЬІе записки , 
информации. о. работе органов 
прокуратурЬІ по осуществлению 
надзора за исполнением закона:в 
в области за ІУ84 го,д_ 

778 Справки, докладнЬІе записки о 
рез�льтатах провер�к состояния 
прокурорского надзора за собл�
дением законности в горрайпр0Jку
ратурах области за І984 гощ 

779 ПротестЬІ в порядке надзо.ра на 
противореча,щие законам акw, 
предст.валения об устранениw 
нарушений за1tонов и материалЬІ 
к ним за 1984 го;д 

НАД�ОР ЗА Р.АССМОТРЕНИЕМ 
ГРА)ЦДАНСКИХ дЕЛ В СУДАХ 

780 ОбзорЬІ, анализн состояния проку
рорскога над зора за рассмотрение:м 
гражданских дел. в судах за !984 
ГQЦ 

78І АнализЬІ с<;ютояния прокурорского 
надзора за рассмотрением гращцан
СКИ?), дел в судах за І984 год 
сБ��курат.ур- области) 

?82 Справки, докладнне записки о 
результатах проверок состояния 
надзора за зако.нностью: рассмот-
рения в судах гражданских дел 

. 

. 

•

• 4

22І 

ІЗ2 

77 

96 

Іб 

: 5 

_, 
( 

+
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в райпаруратурах области. за 1984

ГQЦ 

НАД�ОР ЗА РАССМОТРЕНИЕМ 
УГО ЛОВННХ ДЕЛ В СУДАХ 

?"83 Обзорь�, ана,лизь�, обабщения с ост.оя
ния прок.урорс1(ого надзора за 
рассм.от.рение:м· уголо.внь�х деш в су
дах за І984 гощ 

784 Справк.и., докладнь�е записки о 
ре зультатах проверо:к. состояния 
надзо.ра за зак.онностью рассмот.'

рения в судах уголовнЬІХ дел в 
райпро:к.уратурах области: за І984 
год. 

785 

СЛЕДСТВЕЮШЙ О'UІ,ЕЛ 

Обзорь�, анализь�, обобщения. 
состояния преступности и след.
ственной работь� в области за І984 
ГОД1 

?86 Справки:, докладнЬІе записки. о 
результатах проверок работь� 
следственнаго аппарата органов 
прокуратурь� области и. улучшения 
прокурорского над зора за след-.
с твием и. дазнание,.м за ІУ84 гqц 

. 

• 

. 

• 4 

92 

І87 

165 

90 

•

• 5

-І-

·f-

І 

т-



І
. 

. 

787 

- 2
[ 

-

2 

Представления о·б устранении нару-
шений за коно,в и материалн к ним 
за ІУ84 гqц 

НАДЗОР> 3А ИСПОЛНЕНИЕ.М ЗАКОНОВ
О НЕ СОВЕРШЕНН ОЛЕ1НИХ 

788 Анализ состояния преступности, 
судимости и. безнадзорно;сти несо
вершенноле т.них в области за 
ІУ84 ГQЦ, 

'78� Обзо·рЬІ, анализьr, обобщения о 
со·стоянии преступно,сти, безна.щ
зорности и судимо.сти несовер:шен
нолетних за І984 гqц; (райпроку
ратур области) 

790 Справки, доКЛqДНЬІе записки о 
результатах. проверок состояния 
работЬІ по борьбе � детской без
надзорно,стью� среди несовершеано
летних в области за 1984 год, 

7УІ 

СИСТИМАТИЗЩИff И ПРОПАГАЮ!д 

СОВЕТСRОГ О ЗАКОН ОДА ТЕЛЬ GГВА. 

Справки· о результвтах проверок 
с·ос тоя.ния работь� по пропагацде 
и: система тиза ции за конода тель,
с тва: в прокуратурах области за 

І�4 ГОД; 

. . 4
•

s
l 

• • • 

+ 

83 

26 

І2З 

ІЗ 

f-

47 



І . 

. 

- 22 -

2 

792 ИнформационнЬІе письма по обмену 
опь1том рабо·тЬІ прокуроров области. 
за І�84 год 

O'JUJ.EЛ КАДРОВ 

7':33 Отчет: о работе с кадрами за 
І�84 ГQЦ 

7�4 АнализЬІ, справки, информации _о 
состоянии работЬІ по подбору, 
расстановке и воспитанию кадров 
органов прокуратурЬІ области за 
І�84 Г0Д 

БУ-ПАЛТЕРИН 

'7ІJ5 Штатнне расписани:я администра-
тивно-управленческ0го персонала, 
сметЬІ расходсrв и. планьr по труду 
на І984 год 

796 Баланс; о,б исполнении сметм 
расхадов за І984 ГQЦ, 

7':37 Св01днЬІе статистические отчетЬІ о 
численности работних�в аппарата 
управления и о распределеник 
всех раоотающих по занимаемЬІм 
должностям и др. ( ф. 8-а, 2) 

за ІУ84 год 

. 

. з
•

• 4

5 

40 

28 

зз 

63 

20 

• 

• 

+ 

-f-

f 

---
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ПРОФСОЮЗНЮ1 КОМИ'1'ЕТ 

Прот.околl от�етн0:-вьrборного проф-
сою:зного собрания от 2 но,ября 1984 
года и материальr к нему 

Протокольr заседаний профсоюJзного 
комитета за І983/84 годьr 

Смета доходов и: расх.одов и финан:-
с овьrй отчет об ее исполнении за 
І984 год 

Статистические отчет.ьr о работе 

ПРОфС ОЮЗНQГ О комитета ( ф. І, 2) 
за І984 год. 

ІУ85 ГQД 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

Приказьr прокур�ра области по 
основной деятельности за ІУ85 
гqц 

Р.асп.оряжения и указания проку-
рора области за ІУ85 год 

Прото1tоль� заседаний коллегии 
прокуратурьr области за ІУ85 гqд 
и. материаль1 к ним Том І (№ 2,3) 

. 

• 

9 Н(\tЯбря 8:3 

••

24 октября 84 

22 января. 
24 декабря 

!4 января
4 ноября

22 �враля 
І4 марта 

4 : 5 

7 

9 

5 

-�--

3 

І 

53 

з 

ІІО 
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805 Цротокольr заседаний коллегии про-
дур атурьr области за І985 годи 5 апреля 
JІІЕ.тери алЬІ к ним Том 2 /J& 4, 5/ 29 апреля І2З 

806 ЦротоколЬІ заседаний коллегии про-
:кур атурЬІ области за І985 годи ЗІ М3Я -І-

mтери альr к ним Том З /1'� 6-8/ 2І июня І52 

807 Протокольr заседаний коллегии про-
кур атурЬІ области за І985 годи І июля 

JІІЕ.териальr н: ним Том 4 /№ 9-ІІ/ І7 июля ІЗ9 

808 Протокольr заседаний кмлегии про-
:курат9РЬІ обл асти за І985 го� и І5 авг. уста 
матери алн к ним Том 5 /І2-ІЗ/ ІЗ сентября І59 

809 ПротоколЬІ заседаний кмлегии про-
:куратурьr обл асти за І985 годи 

+ 
М3.тери альr к ним Том 6/последний/ І октября 
/1'.� І5-І7, І9/ І9 дек абря І43 

8ІО Протокальr коорди:национньrх: и меж-
дуведомственннх: совещаний за 
І985 год и rvатериальr R НИМ 26 янв аря 
Том І /}� І-4/ І2 апреля І65 

8ІІ протокальr коордиmционнЬІХ и меж-
+-· 

дуведомственнш совещаний за 
1985 ГОД И М3.Териа.лЬІ К НИМ зо М3Я

Том 2 /последний//№ 5,7,9,ІО,І2/ 24 дек.�абря ІІ5 



І . 

. 

8І2 

ВІЗ 

8І4 

8І5 

8І6 

-

- -

-

- - -
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Планьr работьr проl\fратурьr облас-

ти на І985 год /ква.ртальньrе/ 

дсп 

lvi:3p опри.qт ия прощrратурьr области 
по укреплению право порядка и 

. 

. 

усиле,,,-}fшо борьбьr с престуrmостью
и правонарушениями: на 1985 год 

Справки, инфJрмации про�ора 
области в Тернопольски::й обком 
Korvn::rapти:и Украиньr о состоянии 
прощ,рорско-следственной рабо-
тьr, борьбе с преступностью, 
укреплении социалистической 
законности за І985 год 

Cпpaвrv:vr, докладньrе зarшcr-m 
о результатах проверок работьr 
райпрощ,ратур по укреплению 
социалистической законности, 
борьбе с преступностью, состоя-
нию про:кvрорского надзора за 
деяте.льностю орrанов милшщи 
за І985 год-

ОБЩИЙ НАДЗОР 

06зорьr, анализн работьr орmнов 

про:куратурьr области по ос.vществ-
лению надз ора за соблюдением 

з
. 4

. 

5. . 

f 

зо 

t-

28 

-{ 

І4 января 
28 ноября ІІІ 

-І 

96 

-1-
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законов 06 охране социалистичес
кой собственности и .цр. за 1985 
год 

8І? Справ:ки, инфорІVВЦии о работе 
органов прокуратурн по осуществ
лению надзора за исполнением 
законов в области за 1985 год 

818 Справ.ки, докладнне записки о 
результатах проверок состояния 
проЕVрорского надзора за соблю

дением законности в горрайпрощr
ратурах области за 1985 год 

8І9 Протестн в поря.цке надзора на 
противоречащие законам а:ктн, 
представления 06 устранении 
нарушений законов и мз.териалн 
к ним за 1985 год 

. .. з 

__ НАДЗОР 3А. РАССМОГРЕНИЕМ ІРАЖЦАНСКИХ
. ·лFJI в СУДАХ 

820 06зорн, анализн, о6о6щения

состояния прощrрорскоrо надзо
ра за рассмотрением граццанских 
дел в судах за 1985 год 

821 Справки, докладнне записки о 
результатах проверок состояния 
надзора за законностью рассмот
рением в судах гра�анских дел 
в райпрощrратурах области за 
І985 год· 

.. 4 

92 

?? 

149 

42 

ІОІ 

62 

-: 5 . 

+ 

·f

-І-

+
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J-НАДЗОР 3А. РАССМагРЕНИЕМ
УГQЛОВНЬ!Х ДFJI В СУДАХ

822 СХ5зорьr, анализьr, обобщения состоя
ния прОJ\Vрорс:кого надзора за 
рассмотрением уголовньrх дел в судах 
за 1985 год 

823 СХ5з9рьr, анализЬІ, обобщения состоя
ния прокrрорс:кого надз ора за 
рассмотрением уголовньrх дел в судах 
за 1984-1985 годЬІ /райпрощт:ратур 
области/ 

824 Справ:ки, до:кладньrе записки о резуль
татах проверо:к состояния надзора 
за за:конностью рассмотрения в судах 
у,-,·головнш дел в райпро:куратурах 
области за І985 год 

СJf_ЕДGГВ.ЕННЬІЙ ОГДЕЛ 

825 ()jзорЬІ, анализЬІ, обобщения состоя
ния престуrmости и следственной 
ра6отЬІ в области за 1985 год 

826 Справ:ки, до:к.ладнЬІе записки о резуль
татах проверок работьr следственно�-� 
аппарата органов прокуратурн области 
и УJІУ"ЩПЄНИЯ прОКfрОрСІСОГО надз ора 
за с.,тrедствием и дознанием за 1985 
год 

3 4 :5. 

244 

-І 

96 

+ 

125 

+ 

135 

+ 

І50 
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827 Информационнь�е письма по об�ну 

опьrтом работьr следователей 

горрайпро:куратур области за 

І985 год 

828 Представления об устранении нару

шений законов и материальr к ним 

за І985 год 

829 Надзорное производство по угмов

ноrJW делу Кафmока .Н.Е. осу;.щенного 

по ст.ст. 93 п."а", ІІ8 ч.І УК УССР 

к исключительной мере наказания 

за І985 год 

. 

. 

830 Надзорное производство по уголовному 

делу Крьrмского о.ю·; осущценного по

ст .ст. 93 п. "а", "tit", 86 ч.2, І94 ч.І 

УІ{ УССР к ис:ключительной: мере нака

зания за І985 год 

83І Надзорное производство по угмовно

Nlf делу Руського В.А. осувденног----о 

по ст.ст. 93 п. 116 11,"в","ен , 206 ч.2 

У:І{ УССР к исключительной мере нака

зания: за І985 год 

з
. 

. 4 

з 

ІІ6 

268 

79 

7? 

. 

. 

+ 

r 

-{-

5 
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-НАЛЗОР 3А СОБ11ІОДЕНИЕМ
:ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРІІІЕННQJІЕГНИХ:

832 Анализн и о6общения. состояния црес
туrшости, 6езнадзорности и судимос
ти несовершенналетних в области за 

1985 год 

833 06зорьr, анализьr о6о6щения о состоя
нии престуШ:Іости, 6езнадзорности 
и судимости несовершенналетних за 
1985 год /:райпрокуратур области/ 

834 Справки, до:кладньrе записки о резуль
татах проверок состопния ра6отьr по 
борьбе с детской 6езнадзорностью и 
престуrшостью среди несоверmеннолет
них в области за 1985 год 

835 Представленюr 06 устранении вару
шений законов и материальr к ним 
за 1985 год 

-СТЛСТЕМА.ТИЗАЩЯ И ПРОПАГАНДА 
СОЗЕТСЖОГО ЗАКОНОД,АТЕЛЬСТR\. 

836 Анализьr, об общение состояния ра-
6отьr по пропаганде и систематиза

ции законодательства за I9S5 год 

4 

64 

172 

183 

26 

І9 

. 

. 

+ 

-f 

5 l 

..l 
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337 Справки о результатах проверок состоя-
ния работьт по пропаганде И СИСТ8ІVаТИ-

зацки законодательства в про:куратурах 
области за І985 год 

838 ИюfХJрl\19.ЦИОННЬІе письмз. по обмену ОПЬІ-

том работн прокvроров области за 
І985 год 

Ш'ДFЛ КА.ДРОВ 

839 Отчет о работе с кадрами за І985 год 

840 Анализьr, справ:ки, инфорrІRции о 
состая::нии работьr по подбору, рас
тан овпе и воспитанию :кадров органов 
про:куратурьr области за І985 год 

84І Дqкладньrе записки и справки о резуль
татах проверки про:куратурьr области, 
прощт-ратур Щу'мского и Чортковского 
районов по дальнейшещу- улучшен.ию 
работьr с :кадрами за І985 год 

БУХГАЛТЕРИ:! 

-

842 Штатнне расписания административно-
управленческого персонала, сметьr 

расходов и планн по труду на 
І985 год 

· 3 . 

. 4 .. 
.

· 5. . 

27 

-f 

ІЗ 

33 

28 

44 
..1-

ЗІ 
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843 Баланс об исполнении: сметьr расходов 
за 1985 год 

844 Сводньrе статистические отчетн о чис
ленности работников аппарата управ
ления и о распределении всех рабо
тающих по занюvвеІVІЬПvІ долдrНостя:м 
/ф.8-а/ по состоя:нию на І5 сентября 
І985 года 

ІІРО�ОЮЗЕЬІЙ КОМИТЕТ 

845 Протокол отчетно-внборного проф-
союзного собрания от ІІ октября 

. 1985 года и rvатериальr ІС не:му 

.. 

з 

846 ПроТОІ{ОЛЬІ заседаний профсоюзного 
1сом:и:тета за 1985 год 

І2 апреля 
І8 сентября 

84 7 Смета доходов и расходов и финан
совьш отчет оо ее исполнении за 
1985 год 

848 Статистические отчетн о работе 
про1�оюзного комитета /ф.1,2/ за 
1985 год 

1986 год 

РУКОВОДСТВО И KOF.:TPOJIЬ 

849 Приказн прощтрара области по 
основной деятельности за І986год 

6 января 
8 декабря 

: 4 : 5 

63 

23 

38 

5 -

5 

з 

43 ...!..
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850 Распоряжения: и: у:казан:ия проК<J

рора области за І986 год 

851 Црото1tольr заседаний :коллегии про
:куратурьr области за 1986 годи 
мз. териальr к ним Том І /.№ 2 ,4, 5/ 

852 Протокольr заседаний коллегии про
І<Уратурьr области за І986 год и 
материальr к ним Том 2 /№8,ІІ/ 

853 Протокольr заседаний коллегии про-
1-wратурьr области за 1986 год и 
матери:альr І< ним Том З /J·НЗ, І4/ 

851 Прот01�:ОJ1ЬІ заседаний коллегии про
кур-атурьr области за 1986 год и 
материальr к ним Том 4 /последний/ 
/1� Іб,17/ 

855 Протокольr № 3-5,7,9,10 коорд:ина
ционньrх: И меІ\JJУВедомственньrх: 

з 

І5 января 
28 автуста 

20 января 
20 марта 

29 JVaЯ 

з июля 

18 автуста 
З октября 

29 ок тября 
5 декабря 

совещаний за 1986 год и j\JЕ.териальr І4 мая 
к НИМ І7 декабря. 

856 Планьr работьr проl\УІ)атурьr области 
на 1986 год /квартальнне/ дсn

857 �Ероприят�я прокуратурьr области 
по ущ:>еплен:ию правопорядка и 
усv�rению борьбьr с престтrшостью 
и правонар.ушеютми: на 1986 год 

. 

. 4 

5--t 

ІЗ9 

122 -t

110 

ІЗ6 

120 .,i. 

36 ,J. 

4? 

5 
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858 Справки:, и:нф)рmции продrрора области 

в Тернопольский обком Компартии 

Украиньr о состоянии прокrрорско-след

ственной работьr, борьбе с прес�Jп

ностью,укреплении социалистической 

законности за 1986 год 

859 Справки:, докладньrе записЮІІ о резуль

татах проверок работьr райпро1�ратур 
по укреплению социалистической за

конности, борьбе с преступностью, 

состояниn прощтрорского надзора за 

деятельностью органов ІVІИJІИЦИИ за 

1986 год 

ОБЩИЙ НАДЗОР 

860 06зорь1, анализьr работьr ор�анов 

прощrратурьr области по осуществ

лению надзора за соблюдением зако

нов об охране социалистической 

собственнос/ти и др. за 1986 год 

861 Справки, инфJрlVЕ.ции о работе орга

нов прощтр,--атурьr по осуществлению 

надзора за испалнением законов в 

области за 1986 год 

862 Справки, до:кладньrе записки о резуль

татах проверок состояния проКfРорс

кого надзора за соблюдением законно

сти в горрайпроЩfратурах области 

за 1986 год 

3 .. 
. 

ЗІ января 
19 де:кабря 

4 : 5 

77 +-

63 ..:.

8І --і

84 

63 
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863 Протестн в порядке надзора на проти
воречащие законам актн, представле
ния об устранении нарушений з�конов 
и мз.териальr к ним за І986 r,...--од 

НАДЗОР ЗА -ЕАССМОІ'РЕНИЕМ
ІРАЖЦАНСКИХ ДFJJ В CYJJAX

864 о:5зорм, анализн, о6о6щения состоя
ния про:кур орского надз ера за рассмот
рением гра>ІЩанских дел в судах за 
І986 год Том І 

865 о:5зорн, анализн, о6о6щения состоя
ни я прощ-рорского надзора за рассмот
р,/ением гражданских дел в (;fда:х

за 1986 год Том 2 /последний/ 

866 Справн.и, докладнне записки о резуль
татах проверок состояния: надзора 
за законностьщ рассмотрения в судах 
гражданских: дел в райпрощт:ратурах 
области за 1986 год 

-НА.д30Е-3А -РАССМСЛ'РЕНИЕМ
УГQЛОВНЬІХ. ДЕЛ В CY]JJJ..

867 о:5зорн, анализн, оообщения состоя
ния: про:курорского надзара за рассмот-

рение.,,...м уголовннх дел в судах за І986 

год 

з 4 

72 +-

90 

І32 

80 >.;--

ІЗО + 

\ 
І 

.

. 5 
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868 Справки, докладнь1е записки о резуль-_ 

татах проверок состояния надзора за 
законностью рассмотрения в судах 
уголовньrх: дел в райпроК)'ратvрах 
области за І986 год 

слщдсrвЕННЬІй огдЕЛ 

869 С6зорн, анализьr состоя.ния преступ
ности и следственной работьr в облас
ти за І986 год 

870 Справки, до:кладньrе записки о резуль
татах проверок работьr следственного 
аппарата органов проr{Уратурьr облас
ти и УJ.ІУчшения прощrрорского надзо-: 
ра за следствием и дознанием за 
І98� год 

871 Информационнне письш по обмену 
оПЬІтом работьr следователей гор
райпро:куратур области за 1986 год 

872 Представления 06 устранении нару
шений законов и материальr к ним 
за 1986 год 

з 

НАдЗОР ЗА -ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ О RECOBEPIIIEiiliOJIEГI-I!11X 

873 Анализьr состояния престуШІости, 

судимости и 6езнадзорности несовер

шеннолетних: в области за 1986 год 

4 : 5 

84 ,t 

8? +-

55 -\·-

8 +-

80 + 

22 г 
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874 Анализьr о состоянии престуrmости, 
безнадзорности несовершеннолетних: за 

1986 год /райпроК'fратур области/ 

875 Справ:ка о результатах проверки и о:ка
зания практической помощи прощrратурой 

УССР органаNІ проr-су:ратурьr Тернопольской 
области в деле организации работьr по 
предупреt.\дению правонарушен.и:й среди 

несовершеннолетних за І986 год 

876 Справки, докладньrе заmrсни о резуль

татах проверок состояния работьr по 6 орь-
6е с детской 6езнадзорностью и прес
туrrnостью среди несовершеннолетних в 
области за 1986 год 

СИСТЕМАТИЗАІJJ,Я И.ІІРОПАГАНДА. 

СОВЕГСКОГО 3АКОНОДА.ТЕ.7ІЬСГВА. 

877 Анализь� состояния работьr по пропа
ганде и систематизации законодатель
ства за І986 год 

878 Справr-<и о результатах прове.--·рок 
состояния ра6отьr по пропаганде и 
систематизации закон�цательства 

в прокуратурах области за І986 год 

8 79 Информационнне письма по обмену 

оПЬІтом ра6отьr проК'fроров области 
за І986 год 

з 4 -1 : 5 . 

68 -1 

ІЗ + 

ІІІ -4 

20 j-

26 

І? ,� 
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880 Оrчет о работе с кадрами за І986
год 

881 ДокладнЬІе записки и справки о 
результатах проверки прощтратурЬІ 
области, прокrратур города Терно
ПОЛFІ' Лан овецкого' Коз овского' 
Монасш:рисІ{ого, Теребовлянского, 
.Іwеменецкого районов по дальней
шему улучшен:ию работь1 с :кадрами 
за 1986 год 

БУХГАЛТЕРИЯ 

882 ШтатнЬІе расписания аюлинистративно
управленческого персонала, сметЬІ 
расходов и планЬІ по труду на 1986 
год 

88 З Баланс об исполнении сметь1 расходов 
за 1986 год 

RR4 СводнЬІе ед:иновременнЬІе статистичес-
1сие отчетьr о распределении численнос
ти работников по разІVJЄрам зара6о�ной 
гиатн за rvapт 1986 год /ф.2/ 

ІІРО<:ЮОЮЗНЬІЙ КОМИТЕГ 

885 Протокол отчетно-вЬІборноrо собрания 
от 9 октября 1986 года и материальr 
к нему 

3 . ': 5 

32 ·+ 

53 -/-

28-

55 

ІІ 
---

4І 
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886 ПротоколЬІ заседаний профсоюзного 
комитета за 1985/86 годн 

887 Смета доходов и расходов и ф:инансо
вьrй отчет об ее исполнении за І98� 
год 

І987 год_ 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

888 ПриказЬІ прокурора области по основ
ной деятельности за І987 год 

889 Распоряжения и у:казания прощ-рора 
области за І987 год 

890 ЦротоколЬІ заседаний коллегии проку-
ратурн области за І987 Г/Од и мате-
риалЬІ к ним Том І /№ І, 3,4/ 

891 Цротш<ольr заседаний коллегии проют-

ратурЬІ области за І987 год и: мате-
риалн к ним Том 2 /}5 5, 6/ 

892 ПротоколЬІ заседаний коллегии пр оду--
ратурЬІ области за 1987 год и мате-
риальr к ним Том З /№7, ІО/ 

893 ЦротоколЬІ заседаний коллегии про:ку--
ратурьr области за 1987 год и мате-
риальr к ним Том 4 /}НІ/ 

з 4 

30 октября 85 
20 июня 86 9 

5 января 
І7 декабря 

4 января 
2І :июля 

? января 
23 <хеврал.я 

26 марта 
20 апреля 

29 мая

28 августа 

30 сентября 

5 

50 

6 

98 

77 

125 

ІІ4 

: 5 

-

_, 

1 

--f 

-( 

у 
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894 Протокальr заседаний коллегии проку
ратурн области за 1987 год и М§3.Те
риальr к ним Том 5 /последний://№І2-І4/ 

895 Протокальr коорди:национнш и меїW
ведомственнш совещаний за 1987 
год и материалн к ним ДСІІ 

896 Протокол совещания работников орга

нов про:куратурьr от 5 авrуста 1987 
года 

897 Пл.аньr работьr пр оІqратурьr области 
на 1987 год /полугодовьrе/ ДСІІ 

898 Wероприятия прокуратурьr области по 

укреплению правопорядка и ус.илению 
6орьбьr с преступностью и правонару
шеншпvrи на 1987 год 

899 Справю1, :информз.ции про!\Урора 

области в Тернопольский обком Ком

партии Украиньr о состоянии прощr

рорско-следственной работьr, борьбе

с преступностью, укреплении социа

листической законности за І987 год 

. 

. 

900 Справки, докладньrе записки о резуль

тат8/Х проверок работьr райпро:кvратур 
по укреплению социалистической закон
ности, борьбе с преступностью, состоя
нию проRурорскоrо надзора за де.я.те.----1rь
ностью органов ми.л1щии за І987 год 

з
. 

. 

І9 октября 

ЗО декабря 

�6 июня 

:G5 ноября 

8 января 
29 декабря 

4 

ІІ4 

І48 

8' 

23 

І8 

22 

27 

. 

. 

+ 

·f

f 

5 
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ОБЩИЙ НАд30Р 

90І ()jзорьr, анализьr работьr органов прОІ�
ратурьr области по осуществлению надзо
ра за соблюдением законов об охране 
социалистической собственности и ,цр. 
за І987 год 

902 Справки, информации о работе ·органов 
прощтратурьr по осуществлению надзора 
за исполнением законов в области за 

І987 год 

903 Справки, д0101адньrе записки о резуль
татах проверок состояния прощrрорского 

надзора за соблюдением законности в 
горрайпро�ратурах области за І987 год 

904 Протестьr в порядке надзора на проти
воречащие закон ом акТЬІ, представления 
об устранении нарушений законов и 
материальr к ним за І987 год 

з 

НАДЗОР 3А РАССМОТРЕНИЕМ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕJІ В СУДАХ 

905 ()jзорьr, анализьr, обобщения состояния 
прощтрорского надзо� за рассмотрением 
грав;цанских дел в судах за І987 год 

906 Анализьr, обобщения состояния про

�орского надзора за рассмотрением
гра�анских дел в судах за І986-І987
годьr /райпрОІ\Уратур области/

. 

. · 4

73 

89 

74 

І59 

І86 

22 

: 5 .. 

-f 

-f 
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907 Справки, до:к.ладньrе записки о 

результатах проверок состояния 
надзора за законностью рассмот

рения в судах грю;щанских дел в 

райпро:куратурах области за І987 
год 

з 

НАДЗОР _ЗА РАССМОГЕЕНИЕМ _ 

УГОЛОВНЬІХ ДF.JI В СУДАХ 

908 Сбзорьr, анализьr состояния: про:ку
рорского надзора за расс�отрением 
уго.зювньrх дел в судах за І987 год 

909 а:5зорьr, анализьr, обобщения состоя-
ния про!\урорс1юго надзора за рассмот
рением уголовньrх дел в судах за 

І986-І987 годьr /райпрокуратур области/ 

9ІО Справки, док.ладньrе записки о резуль
тата,� проверок состояния надзора 

91! 

912 

за законностью рассмотрения в су-дах 

угаловньrх. дел в райпрокуратурах 
области за І987 год 

·слЕДСТВЕННЬІЙ ОГДRJІ

06зорьr, анализьr состояния преступ-

ности и следственной работьr в 

области за 1987 год 

Справки, докладнн:е запискии о 

результатах проверок работьr след-

ственного аппарата органов прощr-

ратурьr области и: улучшения про:курор-

ского надзора за с.ледствием и 

дознание11.11 за І987 год 

. 

. 

80 

ІІЗ 

ІІ7 

7І 

ІОО 

4
. 

. 

-f 

-f

і-

f 

5 
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913 Vмформаци:он:ньrе :і1ИСЬNа :;то о6М9:ну 
опьrтом работьr следователей 
горрайпро:ку-ратУР области за 
1987 год 

914 Представления об устранении 
нарушений законов и материа
льr к ним за 19R7 год 

915 Надзорное цроизводство по уголов
ному- делу Команецкого в.п. осуg
денного по ст.93 п."е" УК УССР 
І{ исключительной мере _ню�:аза
ния за І986-І987 годн 

916 Надзорное производство по yгo.u,oв
нorvw деJГ{ Круташевского М.А. 
осу�ценного по ст.ст. І7,Ії7 ч.4, 
1І8 ч. 2, 93 п. "r.r", 12І УК УССР 
к .исключительно.й мере наказания 
за 1987 год 

з 

НА.П.З ОР -ЗА ИСП QJIBEHИEM 
ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕЮІ QJІЕГНИХ 

917 Анализьr состояния. престуrmости, 
судимости и 6езнадзорности несовер
шеннолетних: в области за 1987 год 

918 Справки, док.ладньrе записшr о 
результатах проверок состояния. рабо

тьr по борьбе с детской безнадзорностью 
и преступностью среди несовершеннолет

них в области за 1987 год 

4 5 

і 

4 

ІО8 

1І9 

-f

94 

5 

+ 

69 
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9І9 Цредставления. об устранении 
нарушений законов и материалн 

к ним за І987 год 

з 

СИСТЕМАТИЗАЦИіІ .И ІІРОІТ.АГАндА 
СОВЮ'СКОГО ЗАКОНОдАТЕJІЬСГВА 

920 Анализн состояния работн по 
пропаганде и систематизации 
законодательства за І987 год 

92І Справки о результатах проверок 
состояния. работьr по пропаганде 
и систеІVІа.тизации законодательства 
в прощтрату-рах области за І987

год 

922 Инфорmционнне письма по обмену 
опьrтом рас5отьr процrроров области 
за І987 год. 

ОГЩ КАДРОВ 

923 Отчет о работе с ка.црами за 
І987 год 

924 Анализ ра6отн по аттестаВ:::5НИЮ
прощr�орско-следственнЬІХ _работ
ников органов про.кvратурн 
области за 1987 год 

925 До:кладная записка, оправки о 
результатах проверк и про1\У1)8.
тур Борщевского, Чортковского, 
36ара�ского, іll:{мского, Гусятин
ского районов по дальнейшещ, 
у лу чшен.ию раб отн с кадрами 
за І987 г од 

4 : 5 

-t

42 

І 
--, 

22 

-;-

49 

7 

38 
і 

4 

+ 

29 
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БУХГАЛТЕРИЯ 

926 Штатнне расписания адм:инистратив

но-управленческого персонала, 
сметЬІ расходов и планн по труду 
на 1987 год 

92 7 Баланс об исполнении сметьr рас
ходов за 1987 год 

928 Сводньrе статистичесу._ие отчетн 
о численности работников по 
полу, возрасту и стажу работн 

/ф.1/ по состоянию на 1 июня 
1987 года 

ТІР О<ІСаозНЬІй КОМИТЕГ 

929 Протокал вьrборного профсоюзног,,.,о 
собрания от ЗО сентября 1987 года 
и матер:иальr к не1'4f 

930 Протокм общих собраний и заседа
ни�л проф:}оюзного комитета за 
1986/87 ГОДЬІ

931 Смета доходов и расходов и 

финансовьrй отчет об ее исполнении 

за 1987 год 

932 Статистически..� отчет о работе 
профсоюзноrо комитета /ф.2/ за 

1987 год 

з
. 

. 

4 ноября 86 

4 

33 

42 

4 

1 

. 

. 5 

-

-

7 сентября 87 22 

5 
---

2 
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-І988 год -

РУКОВОДСТВО И КОНТРQЛЬ 

933 При:казьr проІ\УJ)ора области по основ- І2 �враля 
ной деятельности за І988 год 30 декабря 43

- 934 Распоряжеют и у:казания: пр о I\YJ)opa І9 апреля + 
области за І988 год ЗО декабря 5

935 Протокольr заседаний коллегии про-
-І І\УІ)атурьr области за І988 год и І2 (JЕвраля 

материальr к ним Том І /}&2-5/ 22 апреля· І58 

936 ПротОІ-<ОЛЬІ заседаний коллегии про-
:куратурьr области за І988 год и 
11З.териальr к ним Том 2 /последний/ 29 июня

/А�6, 8, 9/ І6 сентября І2?

937 Цротокольr коорди:национньrх сове- 25 марта ..,... 
І 

щаний за І988 год и штериальr к ним 22 ноября 27 

938 Протокол совещания. работников орга-
нов rrpoкypaтvpьr от 2І ноября І988 ·-f·

года 26 

939 Планьr раоотьr про:куратурьr области 
-f 

на І988 год /подугодовьrе/ ДСП І8 

. 

940 Мзроприятия прощратурьr области по 

УЩ)еплению правопоряд:ка и усилению 

барьбьr с преступностью и правона-

рушения:ми на І988 год 12 

94І Справки, инф:)рмадии прощ,rрора 
-t области в Тернопальс:кий обком 

Компартии У Щ)аиньr о сост о.я.нии 

пр ощ,rр·орско-след ственн ой раб ОТЬІ 

борьбе С пра,.,стуШіОСТЬЮ,



-

-
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Уr{!)еплении социалистической за
конности за І988 год 

942 Справки, докладньте записки о 
результатах проверок ра6отьr рай
про:куратур по укреплению социа
листической законности, борьбе с 
преступностью, состоянию проl\У'Рор
ского надзора за деятельностью 
органов ми.лиции за 1988 год 

ОБЩИЙ НАДЗОР 

943 Обзорьr, анализьr работьт органов 
прощтратурьr области по осуществ
лению надзора за соблюдением 
законов об охране социалистичес-
кой собствеІШости и ,цр.за 1988

год 

944 Справки, информзции о работе 
органов проr\УJ)атурьт по осуществ
лению надзора за исполнением 
законов в области за 1988 год 

945 Справки, до:кладнЬІе· записки о 

результатах проверок состояния 

прощ-рорского надзора за соблю

дением законности в горрайпро:ку

ратурах области за 1988 год 

946 Протестьт в порядке надзора на 
противоречащие закон ом актьт, 
представления об устранении нару
шени:й законов и 11.1атериальr к ним 
за І988 год Том І 

з 

5 (f,евраля 
26 де:кабря 

4 

4І 

82 

62 

75 

І75 

!05

: 5 

і 

-f· 

-f 

-+ 
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94? Протестн в порядке надзора на 
противор8./Ча.Щие законом аh-ТЬІ, 
представ.lіения. о6 устранении нарушений 

законов и материалн к ним за І988

год Том 2 /последний/ 

з 

НАдЗСJе_ЗА РАССМОГРЕНИЕМ. 

ГРАЖДАНСКИХ ДFJI J3 ·сvддх 
948 Ос5зорьr, анализЬІ, о6оdщения 

состояния: прощтрорского надзора 
за рассмотрением rражданских дел

в судах за 1988 год 

94 9 АнаJrизьr, об общения сост ая.н:ия: 
прокпюрского надз ора за рассмот
рением rражданс:ких дел в судах 
за 1988 год /райпроr<уратур области/ 

950 Справки, до1wадньrе записки о 
результатах проверок состояния: 
надзора за законностью рассмотрения. 
в судах rражданских дел в райпро:ку-

ратурах области за 1988 год 

951 Представления о6 устранении нару
шений законов по rрю:щанс.ІОО1 

делам и материалЬІ к ним за 1987-

1988 ГОДЬІ 

-НАЛЗОР_ЗА РАСС іОІ'fЕНИ.ЕМ

YГQJI ОВНЬІХ ДFЛ В СУ ДАХ

952 Ос5зорьr, анализЬІ состояния про1<1-
рорского надзора за рассмотрением 
уголовнЬІХ дел в судах за І988 год 

4 

І06 

І36 

27 

ІІ8 

22 

46 

.

. 

+ 

+ 

5 

f 

f 
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95 З Справю,.r, докладнь�е заrшски о резуль
татах проверок состояния надзора за 
зююнн остью- рассмотрения в судах 
УГОЛОЕНЬІХ дел в райпро!@атурах 

области за 1988 год 

СJІЕЩСГВЕJШЬІЙ ОГДFJІ 

954 о:5зорьr, анализьr состан:ния преступ

ности и следственной ра6оть� в 
ооласт.,,-1,r за 1988 год 

955 Сrтравки, докладньrе записr<И о резуль

татах проверок ра6отн следственноr0· 
аппарата органов проКVJ)атурьr области 

и улучшения прощтрорского надзора за 

следствием и дознанием за 1988 год 

956 Информационньrе письІv�а. по о6ме:ну 
оПЬІтом ра6отьr следователей гор

ра:йпро:куратур области за 1988 год 

957 Представления 06 устранении наруше
ний законов и материалЬІ к ним за 
19F38 год 

. 

. 

958 Надзорное производство по угмовно:му

дел у  М:lрина М.Н. осу2:'Щенного по ст. ст. 

9 З п.�' г" , "е" , "ж" , ІІ 7 ч. 4 , ІІВ ч. 2, 
206 ч.2 УК УССР к исключительной мере 

наказания за 1988 год 

з
. 

. 

.. -О . - SS 56 

4 : 5 · 

І25 

f 

?9 

43 

+ 

ІІ 

74 

83 
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НАДЗОР 3А ИСПQЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕІllіQЛЕГН:ИХ 

959 Анализьr состояния преступности, 
суд}nvrости и безнадзорности несовер

шеннолетн:их в области за 1988 год 

960 Анализь1 о состоянии престуrшости, 

безнадзорности и судимости несовер
шеннnлетних за 1987-1988 годьr 
/райпроrqра тур области/ 

961 Справка, до:к.ладнь1е записки о резуль

татах іrроверок состоян11Я работьr по 
борьбе с детской безнадзорностью и 

престvпностью среди несовершеннолет
них в области за 1988 год 

962 Представлення оо устранении наруше
ний зюшнов и материальr к ним за 

4 

40 

27 

143 

І988 год 22 

СИСТЕМАТИ3АЦИН И ПРОПАГАНдА СОВЕТСКОГО ЗАКОНОдАТFЛЬСТВА 
963 Анализьr состояния работьr по пропа-

ган.де и систематизации законода
тельства за 1988 год 

964 Справкии о ревульш,аw.х проверок 

состояния рабОТЬІ по пропаган.де и 

система�изации законодательства 

в проl\Vратурах области за І988 год 

965 Информационньrе письМ3. по обме:ну 

оmтом работьr проl\Vраров области 

за 1988 год 

23 

6 

І4 

5 

-f 

+ 

-f 

f 

-І-
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І : 2 

m'ДFЛ КАДРОВ 

96€) Оrчет о_ работе с кадрами: за 
І988 год 

967 Анализ работн по аттестованию 

про:курорсн:о-следственньrх. работ
ников органов про:куратурьr области 
за 1988 год 

968 Статистические отчетьr о режиме 

работьr органов про:куратурн 
области /ф.1-режи:м,2-режим/ по 
состоянию на І ию.т.�Я 1988 года 
/имеется: сводннй/ 

БУХГАЛТЕРИЯ: 

969 Шrатньте расшюания администра

тивно-управленческого персонала, 

сметьr р_асходов и планьr по трущ 

на 1988 год 

970 Баланс об исполнении сметьr расхо
дов за 1988 год 

971 Сводньrе статистические отчетн 

з 

о численности и распределении 
работающ:их по занИJVаеМЬІМ ДQШІНостям 

/ф.8--а/ по состояншо на 15 ноября 
1988 года 

4 

44 

8 

18 

33 

39 

І2 

. 

.

t 

-f 

-



- 5! -

І : 2 

ПРОФСОЮЗІШй КОМИТЕТ 

972 Протокол отчетно-вNборного профсоюз
ного собрания от 21 октября 1988 
года и материаль1 к нему 

з : 4 : 5 

--

Іб 

973 Протоколь1 общих собраний и заседаний Іб октября 87 
профсоюзного комитета за 1987/88 ЗІ декабря 88 47 
ГОДЬІ 

974 Смета доходов и расходов и финан
совьrй отчет об ее исполнении за

1988 год 

975 Статистические отчетN о работе проф

союзного комитета / 2,2-н/ за 1988 
год 

--

5 

з 
,---

В данньrй раздел описи внесено 303 /триста три/ дела, 
с � 673 по� 975, в том числе: 

литернь1е номера: 
пропущенНNе номера: 

Архивист І-ой категории 
госархива Тернопольской 

области 
30,08.90 

ОтветственньІЙ за архив 

УТВЕРЖДЕНО 
Про�окол НМЗС госа.рхива

ТеіеііQпо___льской области 
_ ✓,�0���

0

0��-
1 

No ✓ 6 � 

1 �Пред9�дат�ль НМЗС 
.._ І "\ • _..�\. - • . 

�-� ', І � І j 1 с; •:-' ,;, .. :-._; , Н.А.Сергеева 
-�..,,., ,, " І 
,:-: �:.:;>) __ -� r. А 1� �. �-/ t--qJ

r

Т.В.Дорожкина 

Г.М.Коuаринская 

ОДОВРЕНО 
Протокол ЗК прокура
турЬІ об11асти

от 3(, tltf. 9tl№ •• і{ ••

Рі 
датепь ЗК
� М. И. Мики�rюк 



ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОІ ОБЛАСТ! 

ФОНД tfo ___ _

опис N'o 
----

справ ПОСТЇЙНОГО

зберЇгання 

за І976-І98І,!983-І988, 

!989-1994 роки



ПРОКУРАТУРА УКРАУНИ 
ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПіЛЬСЬКОУ ОБЛАСТІ
ЮОО, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4 

№ 

No . оід 

ЗАТВЕРЩКУІО

у рор-, ТернопільськоЇ 
І 

,,..::t:__,,_�----�---
ФОНД № __ _ 
опис лrо ----
спр�в постійного зберігання 
за І976-І98І,І983-І988, 
І989-І994 роки 

1rомо ' І і JV'Jv' • Індекс· п/п!справи!
Заголовок справи '·к u • 

· раинІ 
! дати

І 2 ! 

976 

з 

І 9 7 6 рік 

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОНіВ ПРО НЕПОВНОЛіТН!Х 

Аналізи та узагальнення ста
ну боротьби зі злочинністю, 
правопорушеннями та бездог
лядністю серед неповнолітніх 
за 1976 рік /райпрокуратур 
області/ 

4 

, . r , · Кі льк. · П�и! арк. ! МІТКа

5 б 

L 
І 

174 



1 r' 2 l 

977 

978 

979 

- 2 -

з 

1 9 7 7 рЇк 

ВlдцlЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕFЖАННЯМ 

ЗАКОН!В В ВТУ 

'! 

ДовЇдки перевірок про додер -
жання законів, подання про усу
нення недолІкІв та матерІали 
до них в Їнспекціях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за !976-1977 роки 

Довідки перевІрок про додер -
жання законІв, подання про усу
нення недоліків та матеріали 
до них в спостережних комІсІ
ях при обласному, мЇському та 
районних виконкомах по здійс
ненню громадського контролю 
за перевихованням засуджених 
за 1976-1977 роки 

Аналізи та узагальнення ста
ну боротьби зі злочинністю, 
правопорушеннями та бездогляд
ністю серед неповнолітніх за 
1977 рік /райпрокуратур об

ласті/ 

4 f 5 f' б 

-
+

146 

І 
т 

121 

f 

122 



980 

981 

982 

2 ! 

- з -

з 

І 9 7 8 РЇК 

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАІіlіЯМ 
ЗАКОНІВ В ВТУ 

Довідки перевrро.к про додер -
жання законrв, подання про 

. . . 
усунення недолrкrв та матерr-

r 

али до них в інспекціях виправ-
них робіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1978 рік 

Довідки перевірок про додер -
жання законrв, подання про усу-
нення недоліків в райвідділах 
внутрішніх справ під час вета-
новлення на облік, праце-
влаштування осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, за 
1978 оік 

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРJКАННЯМ 
ЗАКОН!В ПРО НЕПОВНОЛ!ТН!Х 

Аналізи та.узагальнення стану 
боротьби зі злочинністю, право-
порушеннями та бездоглядністю 
серед неповнолітніх за 1978 
рік /райпрокуратур області/ 

4 5 

103 

43 

142 

t б 

-f 

-І 

t 



1t 2 '! 

983 

984 

985 

-4-

з 

І 9? 9 рік 

ВІДЦlЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОН!В В ВТУ 

\ ! 

Довідки перев1рок про додержан
ня законrв, подання про усу -
нення недоліків та матеріали 

. . 
ДО них В ІНСПеКЦІЯХ виправних 

робіт райвідділів внутрішнх 
справ за 1979 рік 

Аналізи та узагальнення стану 
боротьби зі злочинністю, право
порушеннями та бездоглядністю 
серед неповнолітніх за 1979 
рrк /райпрокуратур області/ 

І 9 8 О рік 

ВІДЦІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАШfЯМ 
ЗАКОН!В В ВТУ 

Довідки перевірок про додер -
жання законrв, подання про усу
нення недоліків та матеріали 
до них в інспекціях виправних 
робіт райвідцілів внутрішніх 
справ за 1980 рік. Том І /Бе
режани-Зборів/ 

4 5 ! б

f 

60 

126 

f-

162 



2 '! 

986 

987 

988 

- 5 -

з r - 4

Довідки перевірок про додержан
ня законів, подання про усу -
нення недоліків та матеріали 
до них в інспекціях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1980 рік. Том 2, ос
танній /Кременець-Ч9ртків,м.Тер
нопіль/ 

І 9 8 І рrк 

ВІДЦІЛ НАГЛЯДУ .ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОН!В В ВТУ 

Довідки перевірок про додер-
жання законrв, подання про усу-

. . . 
нення недолrкrв та матерrали 

. . 

до них в rнспекцrях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за !981 рік. Том І/Бере-
жани-Кременець/ 

Довідки перевірок про додер -
жання законrв, подання про усу-

. . . 
нення недолrкrв та матерrали 
до них в інспекціях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1981 рік. Том 2, ос-
танній /Ланівці-Чортків,м.Тер-
нопіль/ 

! 5 б 

f 

ІІЗ 

t 

96 

t 

103 



l ! 2

989 

990 

991 

- б -

з 

І 9 8 З рrк 

ВlдцlЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОН!В В ВТУ 

ДовЇдки перевrрок про додер -
жання законrв, подання про усу
нення недоліків та матерЇали 
до них в інспекціях виправних 
рGбіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1983 рік. Том І/Бере
жани-ЗборЇв/ 

Довідки перевірок про додержан
ня законrв, подання про усунен-

. . . 
ня недолrкrв та матерrали до 
них в інспекцЇях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1983 рік. Том 2, ос
танній/Кременець-Чортків,м.Тер
нопіль/ 

І 9 8 4 рrк 

ВІДЦІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОН!В В ВТУ 

Довідки перевірок про додер -
жання законrв, подання про усу

нення недоліків в інспекціях 
виправних робіт райвідділів 
внутрішніх справ за 1984 рік. 
Том І /загальні, Бережани-Збо
рів/ 

4 t 5 '! б 

-f 

?9 

-t--

102 

f 

100 



І 

l } 2 

992 

993 

994 

- 7 -

з 

Довідки перевірок про додер -
жання законrв, подання про 
усунення недоліків в інспекціях 
виправних робіт райвідцілів 
внутрішніх справ за 1984 рік. 
Том 2,останній /Кременець-Чорт
ків, м.Тернопіль/ 

І 9 8 5 DIK 

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОН!В В ВТУ 

Довідки перевірок про додержан
ня законrв, подання про усунен
ня недоліків в інспекціях ви
правних робіт райвідцілів внут
рішніх справ за 1985 рік.Том І 
/Бережани-Кременець/ 

Довідки перевірок про додержання 
законrв, подання про усунення 
недоліків в інспекціях виправ
них робіт райвідцілів внутріш
ніх справ за 1985 рік. Том 2, 
останній /Ланівці-Чортків,м.Тер
ноп:і:ль/ 

995 Статистичні дані про стан зло
чинності, слідства і прокурор
ського нагляду за 1985 рік /по 
області і районах/ 

4 ·, ' б 

-t 

94 

-/ 

І2І 

f 

117 

47 



І: 2 

996 

- 8 -

з 

І 9 8 б рік 

. 

. 

ВІДЦІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОНІВ В ВТУ 

Довідки перевірок про додер
жання законів, подання про 

. . . . 

усунення недолrкrв в rнспекцr-
ях виправних робіт райвідділів 
внутрrшнrх справ за 1986 рік. 
Том І /загальні, Бережани-Кре
менець/ 

997 Довідки перевірок про додер
жання законів, подання про 

998 

. . . 

усунення недолппв в rнспек-
ціях виправних робіт райвід
ділів внутрішн±х справ за 
1986 рік. Том 2,останній 
/Ланівці-Чортків, м.Тернопіль/ 

ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ 

Аналіз статистичних даних про 
стан злочиннос�і, слідства і 
прокурорського нагляду за 
1986 рік 

999 Статистичні данr про стан зло
чинності, слідства і прокурор
ського нагляду за 1986 рік 
/по області і районах/ 

4 . 

. 5 

94 

96 

12 

54 

. 

. б 

+

+ 



l: 2 

ІООО 

ІООІ 

- 9 -

з 

ВЦЩlЛ КАдР!В 

Доповіді, аналіз, інформація 
про стан роботи з кадрами в 
органах прокуратури області 
за 1986 рік 

І 9 8 7 рік 

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

3АКОН1В В ВТУ 

: 4 

Довідки перевірок про додер -
жання законів, подання про усу-

. . . 

нення недолrкrв та матерrали 
до них в інспекціях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1987 рік. Том І/ за
гальнr, Бережани-Козова/ 

1002 Довідки перевrрок про додер
жання законів, подання про 
усунення недоліків та матеріали 
до них в інспекціях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1987 рік. Том 2, ос
танній/l{ременець-Чортків,м.Тер
нопіль/ 

ВІдЦІЛ СТАТИСТИКИ 

1003 Огляд статистичних даних про 
стан злочинності, слідства І 

прокурорського нагляду за 
1987 рік 

. 

. 5 

Іб 

ІІ4 

ІІ7 

ІО 

. 

. б 

+ 

f 



І 2 

!004

1005 

- ІО -

з 

Статистичні дані про стан 
злочинності, слідства і про
курорського нагляду за 
!987 рік /по області і ра
йонах/

ВІ)ЩІЛ КАДР!В 

Доповідь, огляд, аналізи 
стану роботи по підвищенню 
професійного і ідейно-полі
тичного рівня кадрів, прак
тики застосування заходrв 
заохочення та покарання в 
органах прокуратури області 
за 1986-!987 роки 

І 9 8 8 рік 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
В ВТУ 

4 

1006 Довідки перевірок про додер
жання законrв, подання про 
усунення недоліків та матері
али до них в інспекціях виправ
них робіт райвідціпів внутріш
ніх справ за 1988 рік. Том І 

5 

55 

2І 

/загальні, Бережани-Козова/ !Об

. 

. б 

-f 

t 



І ! 1 2

1007 

1008 

1009 

1010 

ІОІІ 

- ІІ -

з 

Довідки перевірок про додержан
ня законів, подання про усу
нення недоліків та матеріали до 

. . 
них в rнспекцrях виправних ро-

' ! 

біт райвідцілів внутрішніх справ 
за 1988 рік. Том 2,останній 
/Кременець-Чортків, м.Тернопіль/ 

ВlДЦІЛ СТАТИСТИКИ 

Статистичні дані про стан зло
чинності, слідства і прокурор -
ського нагляду за 1988 рік / по 
області і районах/ 

1 9 8 9 РІК

КЕР!ВНИЦГВО ! КОНТРОЛЬ 

Накази прокурора області по ос-
новній діяльності за 1989 рік 

Розпорядження і вказівки про-
курора області за 1989 рік 

Протоколи засідань колегії про-
куратури області за 1989 рік 
і матеріали до них. Том І 
І №2,3/ 

4 

І лютого 
1 грудня 

29 травня 

25 грудня 

24 лютого 

!' 5 

95 

69 

42 

7 

29 березня 108 

1• б

+ 

f 

...; 

f 



І 2 

ІОІ2 

ІОІЗ 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

- 12 -

з 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за 1989 
рік і матеріали ДО НИХ. Том 
І № 4,5/ 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за 1989 

. . . 

рrк r матерrали до 
І № 6,7,8/ 

них.Том З 

2 

Протоколи засідань колегії 
прокуратури області за 1989 
рік і матеріали до них.Том 4, 
останній /JHO,II,12/ 

Протоколи координаційних на
рад за 1989 рік і матеріали 
до них. Том 1/ № 2,3,4/ 

І ! 

Протоколи координаційних нарад 
за 1989 рік і матеріали до них. 
Том 2,останній / № 5,7,8,9/ 

Плани роботи прокуратури об-

лаСТІ на 1989 рік /піврічні/ 

Програма та заходи по зміцненню 
правопорядку та.посиленню бо

ротьби зі злочинністю на 
1989-1990 роки 

4 r 5 ! І б

2? КВІТНЯ

ЗІ травня 124

22 червня 
29 серпня 154

f 

27 жовтня 
26 грудня 140 

15 лютого 
15 квітня 142 

+ 

8 вересня 
ІВ грудня ІІ8 

f-

16 ДСК 

-І 

ІЗ 



- ІЗ -

І � 2 ! І з І ! 

1019 

1020 

1021 

ІнформаціЇ прокурора області в 
Прокуратуру УРСР і Тернопільський 
обком КПУ про стан прокурорсько
слідчої роботи, боротьбу зі зло
чинністю, зміцнення соціалістич
ної законності за 1989 рік 

Довідка, доповідні записки про 
наслідки перевірки роботи проку
ратур міста Тернополя і району 
по боротьбі з пияцтвом і нарко
манією та Гусятинського району 
по розгляду пропозицій r скарг 
громадян за 1989 рік. 

BlдцlJ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

Огляди роботи органів прокура
тури області по здійсненню за
гального нагляду за додержанням 
законів за 1989 рік 

1022 Довідки, інформаціЇ про роботу 
органів прокуратури по здійс
ненню загального нагляду за ви-

4 5 

7 липня 

17 жовтня 22 

ІЗ СІЧНЯ

26 червня 39 

40 

конанням законів в області за 6 лютого 

1023 

1989 рік 2? жовтня 76 

Доповіді, доповідні записки про 
наслідки перевірок стану загаль
ного нагляду за дотриманням за
конності в райпрокуратурах об

ласті за 1989 рік 130 

f б 

f 

f 

+
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1024 Протести в порядку нагпяду на 
акти, що суперечать законам, 

подання про усунення порушень 

закону і матеріали до них за 
1989 рік 

1025 

НАГЛЯД ЗА РОЗГЛЯДОМ ЦИВ!ЛЬНИХ 
СПРАВ В СУДАХ 

Аналізи, огляди, узагальнення 
стану прокурорського нагляду 
за розглядом цивrльних справ 
в судах за 1989 рік 

1026 Довідки, доповідні записки про 
. . 

f 4 

ІЗ січня 

!9 липня

наслrдки перевrрок стану нагля-
ду за виконанням законrв в ци

вільному судочинстві в райпро
куратурах області за !989 рік 

1027 Подання про усунення порушень 

законrв та матеріали до них 

за 1989 рrк 
20 СІЧНЯ

27 ЛЮТОГО

НАГЛЯД ЗА РОЗГЛЯДОМ КН1М!НАЛЬНИХ 
СПРАВ В СУдАХ 

1028 Аналізи стану прокурорського 
нагляду за розглядом кримr -
нальних справ-в судах .за 
1989 рік 

! r 5 '
І 

б 

ІІ4 

t 

8І 

71 

8 

72 



l! 

1029 

- І5 -

2 !' з 

Довідки про на.слідк.и перевірок 
стану нагляду за додержанням 
законності при розглядах в 
судах кримінальних справ в 
райпрокуратурах області за 
1989 рік 

СЛ!Дчий }?lДДlЛ 

1030 Аналізи, огляди стану злочин -
ності та прокурорського нагля
д.У за дотриманням законностІ 
під час розслідування злочинІв 
в області за 1989 рік 

1031 

1032 

Аналізи стану дотримання закон

ностІ в роботі правоохоронних 
органів районів по забезпечен
ню принципу невідворотності 

. . . 

покарання при примІненнІ кримІ-
нального за.;,конодавства за 
І989рік /райпрокуратур облас
ті/ 

Аналізи стану боротьби з кра
діжками особистого майна гро
мадян за 1989 рік /райпрокура
тур області/ 

1033 Довідки, доповідні записки про 
наслідки перевірок роботи слід
чого апарату органів прокурату
ри області та прокурорського 
нагляду за слідством і дізнан

ням за 1989 рік 

4 r а t б 

-f 

16 

119 

+ 

92 

+ 

55 

50 
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1036 

ІОЗб 

1037 

1038 
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Інформаційні листи про обмін 
позитивним досвідом роботи 
слідчих райпрокуратур області 27 лютого 
за 1989 рrк зо листопада. 

Подання та постанови про усу-
нення порушень законів та ма- б квітня 
теріали до них за 1989 рrк 22 листопада. 

Наглядове провадження по 
кримінальній справі Ембрика Д.М., 
засудженого за ст.ст.9Зп."е" 
КК УРСР до),инятковоЇ міри пока-
рання за 1989 рік 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
В ВТУ 

Дьвідки перевірок про додержан
ня законrв, подання про усунення 
недоліків та матеріали до них 
в інспекціях виправних робіт 
райвідцілів внутрішніх справ за 
1989 р±к. Том І/загальні, Бере
жани-Збор±в/ 

Довідки перевірок про додержання 
законrв, подання про усунення 
недоліків та матеріали до них 
в інспекці_ях виправних робіт 
райвідділів внутрішніх справ 
за 1989 рік. Том 2,останній 
/Козова-Чортків,м.Тернопіль/ 

20 червня 
2 жовтня 

5 ,, б 

-f 

14 

+ 

18 

+ 

67 

-f 

90 

-f 

90 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
ПРО НЕПОВНОЛ!ТН!Х 

АналЇзи стану ЗЛОЧИННОСТЇ, су
ДИМОСТЇ Ї бездоглядності не -
ПОВНОЛЇТНЇХ в областЇ за 
1989 рЇк 

АналЇзи та узагальнення стану 
боротьби зЇ злочиннЇстю, право
порушеннями та бездоглядністю 
серед неповнолітнЇх за 1989 
рік /райпрокуратур областЇ/ 

ІО4І Інформації, доповідні записки 
в Прокуратуру УРСР та Терно
пЇльський обком КПУ про стан 
прокурорського нагляду за 

4 

додержанням законЇв про непов- З сrчня 

28 

43 

нолітніх за І989 рік ЗО листопада 17 

ІО42 

1043 

ДовЇдки, доповіднЇ записки 
. . 

про наслrдки перевrрок вико-
нання законодавства по попе
редженню правопорушень серед 
неповнолЇтн±х в райпрокуратурах 
областЇ за 1989 рЇк 

Подання про усунення порушень 
законrв та матерЇали до них 
за 1989 рrк 

54 

ІЗ лютого 
20 листопада 40 

5 f '6 

f 

-f 

t 
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1044 

1045 

1046 

1047 

1048 
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НАГЛЯД ЗА СИСТЕМАТИЗАЦ!ЄЮ 
ТА ПРОПАГАНДОЮ РАДЯНСЬКОГО 
ЗАКОНОдАВСТВА 

Інформаційні листи про обмін 
позитивним досвідом роботи про-
курорі:в області: за 1989 рі:к 

ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ 

Аналіз статистичних даних про 
. . 

стан злочинностr, слrдства 
і прокурорського нагляду за 
1985-1989 роки 

Статистичні дані про стан зло
чинності, слідства 1 прокурор
ського нагляду за 1989 рік 
/по області і районах/ 

ВІДДІЛ КАДР!В 

Звіт про роботу з кадрами за 
1989 рік 

Доповідна записка про роботу з 
кадрами в прокуратурі області 
від І серпня 1989 року 

1049 Зведені статистичні ·звіти про чи
сельність і склад спеціа�і:стів 
з вищою та середньою спецrаль
ною освітою станом на 15 листо
пада 1989 року /ф.9,9-ср/ 

4 ' 5 f б 

-f 

І? 

f 

21 

·+

52 

43 

-f 

j 

-t 

12 
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1050 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 
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БУХГАЛТЕР!Я 

Штатні розклади адміністратив-
но-управлінського персоналу, 
кошториси видатків Ї плани по 
праці на І989 рік 

ПРОФСП1ЛКОВИй КОМ!ТЕТ 

Протокол звітно-виборних проф-
спілкових: зборів від 9 жовтня 
1989 року і матеріали до нього 

Протоколи засідань профспілкова-
го комітету за І989 рік 

Кошторис прибутків і видатків 
та фінансовий звіт про його 
виконання, статистичнІ ЗВІТИ 
про роботу профкому /ф.2,4/ 
за 1989 рік 

l 9 9 О РІК

КЕР!ВНИЦТВО 1 КОНТРОЛЬ 

Накази прокурора області по 
основній діяльності за 1990 
рік 

Розпорядження і вказівки 
прокурора області за 1990 
рік 

ІІ 

28 

20 

24 

4 !' 5 t б

ЗІ 

17 

з СІЧНЯ --

28 грудня 47 

8 

січня + 

грудня 53 

лютого 

І 

т 
грудня ІІ 
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1057 

1058 

1059 

1060 

1061 
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Протоколи засідань колегrr п�о-
куратури області за 1990 рік 20 січня 
і матеріали до них. Том I/№l,2/ -26 сrчня 

Протоколи зас·ідань колегі Ї про-
. 

! 

куратури області за 1990 рік 28 лютого 

5 

80 

Ї матеріали до них. Том 2/№3,4/ ЗО березня ІОО 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за 1990 
рік і матеріали до них. Том З

І № 5,6,7/ 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за 1990 
рік і матеріали до них.Том 4 
/ No 8,9,10 / 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за 1990 
рік і матеріали до них. Том о 
/No 11,12,13,14/ 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за 1990 
рік і матеріали до них.Том б, 
останній/№15,16,І?/ 

28 квітня 
25 травня 

15 червня 
14 липня 

8 серпня 
26 жовтня 

11 листопада 

124 

138 

133 

28 грудн.я 115 

6 

+ 

+ 

t 
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1063 

1064 

1065 

1066 

1067 
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Протоколи координаційних нарад 
за 1990 рік і матеріали до них.ЗІ січня 
Том 1 / № І,2,3/ 23 травня 

12 липня 

88 

Протоколи координаційних нарад 
за 1990 рік і матеріали до 
них.Том 2,останній /М,5/ 23 листопада 80

Плани роботи прокуратури об -
ластr на 1990 рік /піврічні/ 

ІнформаціЇ прокурора області 
в Прокуратуру УРСР і Терно -
пільський обком КПУ про стан 
прокурорсько-слідчоЇ роботи, 
боротьбу зі злочинністю,зміц
нення соціалістичноЇ законнос
ті за 1990 рік 

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

Огляди,аналізи роботи орга
нів прокуратури області по 
здійсненню загального нагля
ду за додержанням законrв за 
1990 рік 

Довідки,інформаціЇ про роботу 
органів прокуратури по здійс
ненню загального нагляду за 

18 СІЧНЯ

З грудня 

виконанням законів в області Іб січня 

17 

1:5 

50 

за 1990 рік ЗО грудня 96 

+ 

+-

1 

f-

б 
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Довідка про наслідки перевірки 
Прокуратурою УРСР роботи проку
ратури області по нагляду за 
дотриманням законності в сус
пільно-політичній обстановці 
від ІО жовтня 1990 року 

Довідки, доповrднr записки про 
наслідки перевrрок стану за
гального нагляду за дотриман
ням законності в райпрокурату
рах області за 1990 рік 

!070 Протести в порядку нагляду на 
акти, що суперечать законам, 
подання про .усунення порушень 
закону Ї матеріали ло них за 
1990 рrк. Том І 

ІО?І Протести в порядку нагляду на 
акти, що суперечать законам, 
подання про усунення порушень 
закону і матеріали до них за 
1990 рік. Том 2/останній/ 

НАГЛЯД ЗА РОЗГЛЯДОМ ЦИВІЛЬНИХ 
СПРАВ В СУДАХ 

10?2 Аналізи, огляди, узагальнення 
стану прокурорського нагляду 
за розглядом цивільних справ 
в судах за 1990 рік 

4 

ІІ лютого 
28 серпня 

І жовтня 
2? грудня 

f 5 

ІЗ 

З? 

80 

95 

108 

} б 

f-

+ 

-f--
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1073 

1074 

1073 

1076 
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Довідка про результати пере -
вірки роботи прокуратури в об-

. . 

ластr в частинr застосування 
цивільно-правових засобів в

діяльності кооперативів, про-
веденої Прокуратурою УРСР 
від 26 січня 1990 року 

Довідки, доповідні записки 
про наслідки перевірок стану 
нагляду за виконанням законів 
в цивільному судочинстві Б

райпрокуратурах області за 
1990 рік 

Подання про усунення порушень 
законrв та матерrали ДО НИХ 21 
за 1990 РІК зо 

НАГЛЯД ЗА ЮЗГЛЯДОМ КРИМ!НАЛЬНИХ 

СПРАВ В СУ дАХ 

Аналізи стану прокурорського 
нагляду за розглядом кримr� 
нальних справ в судах за 
1990 рік 

1077 Довідки, доповrднr записки про 
наслідки перевірок стану нагля
ду за додержанням законності 
при розглядах в судах кримrнальних 
справ в райпрокуратурах області 
за 1990 рік 

4 5 б 

f 

4 

t 

71 

лютого 
листопада 20 

-f 

51 

104 
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1079 

1080 

1081 

1082 
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Подання про усунення порушень 

законrв та матерrали до них 

за 1990 р:і:к 

СЛ!ДЧИЙ ВІДДІЛ 

Анал:і:зи, огляди, узагальнення 

стану ЗЛОЧИННОСТІ та прокурор

ського нагляду за дотриманням 

законностІ пrд час розсліду -

вання злочинІв в області за 

1990 рік 

Узагальнення стану боротьби 
. . 

Із спекуляцrєю, порушеннями 

правил торгівлі за 1989 р:і:к 

І 6 місяців 1990 року /рай

прокуратур області/ 

Довідки, доповідні записки про 

наслrдки перевірок роботи 

слІдчого апарату органів про

куратури області та прокурор

ського нагляду за слідством 

і дізнанням за 1990 рік 

Інформаційний лист про пози

тивний досвід роботи по роз

криттю і розслідуванню навмис

ного вбивства прокуратурою 

міста Тернополя від 25 травня 

1990 року 

4 

24 квітня 

Іб серпня 

5 

18 

72 

60 

f 

ІІО 

+ 

б 

-І-
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Бюлетень про роботу слідчого 
відцілу прокуратури області 
за 1990 рік 

Подання та постанови про усу
нення порушень законів та 
матеріали до них за 1990 рік 

Наглядове провадження по кри-
мінальній справі Леонова О.С., 
засудженого за ст.ст.93 п."е", 
122 ч.2,123 ч.І :КК УРСР ДО

виняткqвоr мrри покарання 
за 1990 рік. Том 1 

Наглядове провадження по кри-
мінальній справі Леонова О.С., 
засудженого за ст.ст.93 п."е", 
І22 ч.29 123 ч.І КК УРСР ДО

винятковоЇ міри покарання за 
1990 рік. Том 2,останній 

НАГЛЯД ЗА ДОдЕРЖАННЯМ ЗАКОН1В 

Довідки перевірок про додер-
жання законrв, подання про 
усунення недоліків в rнспек-
ціях виправних робіт райвідці-
лів внутрішніх справ за 1990 
рік. Том І/загальні,Борщів-
Зборів/ 

4 t 

14 лютого 
26 грудня 

24 КВІТНЯ

20 листопада 

24 КВІТНЯ

20 листопада 

5 І б 

f 

ІО 

-І-

78 

+ 

!Зб

+ 

144 

87 
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1088 Довідки перевірок про додер
жання законrв, подання про 
усунення недоліків в інспекці
ях виправних робіт райвідцілів 
внутрішніх справ за 1990 рік. 
Том 2 останнійі Козова-Чортків, 

м.Тернопіль/ 

ІО89 

1090 

ІО9І 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 

ПРО НЕПОВНОЛ!ТН!Х 

Аналізи, огляди стану злочин
ності, судимостr і бездогляд -
ності неповнолітніх в області 
за І990 рік 

Аналізи та узагальнення стану 
боротьби зі злочинністю, пра
вопорушеннями та бездогляд -
НІСТЮ серед НеПОВНОЛІТНІХ 
за І990 рік /райпрокуратур 
області/ 

Інформації в Прокуратуру УРСР 
про стан прокурорського на
гляду за додержанням законrв 
про неповнолітніх від 12 бе
резня 1990 року 

1092 Доповідна записка про наслідки 
перевірки,проведеноЇ Прокура
турою УРСfвиконання законодав
ства по попередженню право -
порушень серед неповнолітніх 
в області від 8 серпня 1990 

року 

4 r' 5 ' І б 

72 

+ 

9І 

1 

37 

+ 

14 

36 
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1094 

1095 

1096 

1097 

ІО98 

- 27 -

з 

Довідки, доповідні записки 

про наслідки перевірок вик0-

нання законодавства по попе -
редженню правопорушень серед 
неповнолітніх в райпрокурату-
рах області за 1990 рік 

Подання про усунення порушень 
законrв та матеріали до них 
за 1990 рrк 

ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ 

Статистичні дані про стан зло-
. . . 

чинностr, слrдства r проку -
рорського наглядУ за 1990 рrк 
/по області і районах/ 

ВІДДІЛ КАДР!В 

Звіт про роботу з кадрами за 
1990 рrк 

Доповіді І аналіз стану роботи 
по підбору, розстановцr, ви-

хованню кадрrв в органах про-
куратури області за 1989 -
1990 роки 

Довідка про наслідки перевірки 

15 
25 

стану роботи з кадрами в проку-

ратурі міста Тернополя ВІД

22 травня І990 року 

4 5 б 

+ 

84 

f 

лютого 

жовтня 64 

-f 

47 

47 

t 

21 

f 

4 
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І ! 2 з 

БУХГАЛТЕР!.Н 

1099 Штатні розклади адміністратив
но-управлінського персоналу, 
кошториси видаткrв І плани 

1100 

по праці на І990 рік 

Баланс виконання кошторису ви
датків за 1990 рік 

1101 Зведені статистичні звіти про 
чисельність і розподіл ро• 
бітників за посадами /ф.8д/ 
і за місцем роботи та прожи
вання /ф.1-м/ за 1990 рік 

ПРОФСП!ЛКОВий КОМ!ТЕГ 

1102 Протокол звітно-виборних 
профспілкових зборві від 27 ве
ресня 1990 року і матеріали до 
нього 

1103 

1104 

Протоколи з № 1 по № 24 за
сідань профспілкового комr
тету за 1990 рік 

Кошторис прибутків і видатків 
та фінансовий звіт про його 
виконання, статистичний звіт 
про роботу профкому/ф.2/ за 
1990 рік 

4 5 t б 

57 

34 

17 

Іб 

24 січня 
26 грудня 25 -

б 



l 1 ! 2

1105 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

- 29 -
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l 9 9 l рік

КЕР!ВНИЦГВО ! КОНТРОЛЬ 

!' 4 

23 СІЧНЯ

5 

Накази прокурора області по 
основній діяльності за 1991 
рІк 27 листопада 62 

Розпорядження і вказівки про
курора області за 1991 рік 

Протоколи засідань колегії 
прокуратури області за 1991 
рік і матеріали до них. Том І 
/ Nol,2/ 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за 199! 

. . . 
рІк І матерІали 
Том 2/№З,4/ 

ДО НИХ . 

Протоколи засідань колегrІ 
прокуратури області за 1991 

. . . 
рІк І матерІали 
./ № 5,6/

до них. Том 

Протоколи засідань колеГІІ 
прокуратури області за 1991 
рік і матеріали до них.Том 4 
/№7,8,9/ 

з 

4 КВІТНЯ

15 жовтня 

18 СІЧНЯ

27 лютого 

27 березня 
26 квітня 

29 травня 
19 червня 

19 липня 
б вересня 

:m 

ІЗІ 

146 

107 

lІб 

J б 

f-

f 

1 

.. ,_ 

f 



І 2 ·,

IIlI 

1112 

ІІІЗ 

1114 

1115 

І!lб 

- зо -

з І ! 4 ' J б 

Протоколи засідань колегrт 
прокуратури області за 1991 
рік і матеріали до них. Том 5, Іб жовтня 
останній /№IO,Il,I2,l3/ 25 грудня 

Протоколи координаційних на-
рад за 1991 рік і матерrали 
ДО них /№ І,2,3/ 

Плани роботи прокуратури об
ласті на 1991 рік /піврічні/ 

Інформація пронурора області 
в Прокуратуру УРСР про стан 
прокурорсько-слідчоЇ роботи, 
боротьбу зі злочинністю,зміц
нення законностІ від 22 липня 
І99І року 

Довідка про наслідки перевірки 
в прокуратурі Зборівського 

зо 

І? 

району діяльності слідчого 
апарату, роботи з кадрами, систе
матизаціЇ законодавства ВІД 
18 грудня 1991 року 

СІЧНЯ 

травня 

ВІДЦІЛ ПО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
ЗАКОННОСТ ! В ГОСПОДАРСЬК!й 
Д!ЯЛЬНОСТ!,СОЦ!АЛЬН!й ТА ЕКОНОМ!ЧН!й 
СФЕРАХ 

Аналізи,узагальнення роботи ор-

,, 

!42

148 

Іб 

б 

ІЗ 

t б 

-f 

-f 
ДСК 

-(-

f 

+
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ІІІ? 

ІІІВ 

1119 

1120 

ганrв прокуратури областЇ по 

здійсненню загального нагля

ду за додер�анням законЇв за 

І99І рік 

Довідки, ЇнформацЇЇ про робо

ту органів прокуратури по 

здійсненню загального нагля

ду за виконанням законrв в

області за 1991 рік 

Довідки про наслідки пере -

вірки Прокуратурою УРСР ста

ну роботи прокуратури об

ласті в сфері міжнаціональ

них відносин від 25 квітня 

1991 року 

Довідка про наслідки перевrр

ки Прокуратурою УРСР роботи 

прокуратури області по нагля-
. . . 

ду за змrцненн.я..� законностІ 

в соціально-економічнЇй сфе

рі від 2 липня 1991 року 

ДовЇдки, доповІднr записки 

про наслідки перевЇрок ста-

ну загального нагляду за до

триманням законності в райпро

куратурах області за 1991 рік 

1121 Прожести в порядку нагляду 

4 

21 лютого 

30 грудня 

на акти, що суперечать законам, 

подання про усунення порушень 
. . 

закону І матерІали до них 24 СІЧНЯ

r 5 

57 

94 

6 

6 

66 

за 1991 рік 25 листопада 149 

І б 

f 

t 

і 
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1122 

1123 

1124 

- 32 -

з : 4 

НАГЛЯД ЗА РОЗГЛЯДОМ ЦИВ!ЛЬНИХ 

СПРАВ В С.УдАХ 

Аналізи, огляди, узагальнен

ня стану прокурорського на

гляду за розглядом цивільних 

справ в судах за 1991 рік 

Довідка про результати перевір

н:и стану прокурорського на

гляду по цивільних справах 

про виселення та вирішення 

питань про адміністративне 

виселення в області, проведе

ної Прокуратурою України від 

З вересня І99І року 

Довідки, доповІднІ записки про 

наслідки перевІрок стану на

гляду за виконанням законів в 

цивільному судочинстві в рай

прокуратурах області за 1991 

рік 

ІІ25 Подання про усунення порушень 

законrв та матеріали до них 

за 1991 рік 

23 серпня 
5 грудня 

1126 

НАГЛЯД ЗА РОЗГЛЯДОМ КРИМ!НАЛЬНИХ 

СПРАВ В СУДАХ 

Аналізи стану прокурорського 

нагляду за розглядом кримr -

нальних справ в судах за 1991 

рІк 

5 б 

-(-

125 

-{-

4 

+ 

45 

f 

8 

-f 

40 
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1127 

- 33 -

3 

Довідка про результати перевір
ки організаціЇ роботи кримі
нально�судового відділу проку
ратури області, проведеноЇ Про
куратурою УкраЇни від ЗО січня 
1991 року 

1128 Довідки про наслrдки перевrрок 
стану нагля,цу за додержанням 
законностr при розглядах в 
суд�х кримінальних справ в 
райпрокуратурах області за 
1991 ріІ< 

1129 

1130 

СЛ!ДЧИй ВІДДІЛ 

Аналізи, огляди стану злочин
ності та прокурорського нагля
ду за дотриманням законності 
під час розслідування злочинів 
в області за 1991 рік 

Аналізи стану боротьби з кра
діжкам� особистого майна 
громадян за 1991 рік /райпро
куратур області/ 

1131 Довідки, доповідні записки про 
наслідки перевірок роботи 
слrдчого апарату органrн про
куратури області та прокурор
ського нагляд..v за слідством 
і дізнанням за І99І рік 

4 ! . 5 ,· 6 

f 

7 

15 

+ 

46 

+ 

70 

150 
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!132

!133

1134 

1135 

- 34 -

з 4 5 

Подання та постанови про усу
нення порушень законів та 
матеріали до них за 199! рік 

ІІ лютого 
19 грудня 

Наглядове провадження по кри
мінальній справі Большакова М.С., 
засудженого по ст.ст.93 п."а", 
"ж","з", 142 ч.З КК УРСР до ви
нятковоr мrри покsрання, за 
1991 рік 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
В ВГУ 

Довідки перевірок про додер
жання законrв, подання про 
усунення недоліків в :інспекці
ях виправних робіт райв:ідці
л:ів внутрішніх справ за І99І 
рік Іє загальні/ 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
ПРО НЕПОВНОЛ!ТН!Х 

Аналізи стану злочинності,су
димості :і бездоглядності не
повнолітніх в області за 
І99І рік 

б 

f 

96 

-f 

84 

f 

ІьІ 

ЗІ 
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1136 

- 35 -

3 

АналЇзи стану боротьби зr зло
чиннЇстю, правопорушеннями 
та'бездоглядністю серед неповно
лЇтніх за 1991 рік /райпроку -

ратур області/ 

1137 ДоповЇдні записки в Прокурату
ру УРСР npo стан виконання 
законодавства, направленого 

1138 

1139 

на боротьбу з пияцтвом Ї нар
команією неповнолітніх в об

ласті вЇд 11 квітня 1991 року 

ДовЇдки, доповідні записки про 
наслідки перевірок виконання 
законодавства по попереджен-
ню правопорушень серед неповно
літніх в райпрокуратурах об

ласті за 1991 рік 

4 

Подання про усунення порушень 
законrв та матеріали до них 
за 1991 рrк 

25 січня 
4 грудня 

НАГJЩЦ ЗА СИСГЕМАТИЗАЦ!ЄЮ ТА 
ПРОПАГАНДОЮ РАДЯНСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 

1140 Інформаційні листи про обмін 
позитивним досвідом роботи 
прокурорів області за І99І 
рrк 

5 б 

t 

8 

!5

83 

+ 

40 

І2 



І! 

І14І 

2 '! 

- Зб -

з 

ВІДДІЛ CTATИGI'Иfu1 

Статистичні данr про злочин -
нrсть, слідство, прокурорський 
нагляд� області за І987-І99І 
роки 

1142 Статистичні дані про стан зло

чинності, слідства і прокурор
ського нагляду за 1991 рік 
/по областЇ і районах/ 

ВІДДІЛ КАдР1В 

1143 ЗвЇт про роботу з кадрами за 
1991 рrк 

ІІ44 Довідка про наслідки перевrрки 
Прокуратурою України стану ро-
боти по пЇдвищенню ,�валіфікаціЇ 
прокурорсько-слідчих кадрrв 
прокуратури області від 2 ве-
ресня 1991 року 

1145 Довідка про наслідки перевір-
ки стану роботи з кадрами в 

проr<уратурі Кременецького 
району від ЗО листопада 1991 
року 

4 ,, 5 ! І б

t 

9 

Зб 

37 

-t 

7 

f 

з 
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БУХГАЛТЕР!Я 

1146 Штатні розклади адміністра
тивно-управлінського персо
налу, кошториси видатків і 
плани по праці на 1991 рік 

1147 Баланс виконання кошторису 
видаткrв за 1991 рrк 

1148 Статистичні звіти про розпо -
діл чисельності робітників 
за розмірами заробітноЇ пла
ти за березень 1991 року 

,, 4 J' 5 

41 

36 

/ф.2/ 2 

1149 

1150 

1151 

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМ!ТЕГ 

Протоколи з № І по� 14 засr-
дань профспілкового комітету 
за 1991 рік 

Кошторис прибутків І видаткrв 
та фінансовий звіт про його 
виконання за 1991 рік 

І 9 9 2 РІК

КЕР!ВНИЦТВО 1 КОНТРОЛЬ 

Накази прокурора області по 
основній діяльності за

1992 рік 

зо січня 
25 грудня 

ЗІ СІЧНЯ

22грудня 

16 

5 

67 

!' б 

--

і 
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1 

ІІ52 

ІІ53 

11.54 

І15б 

ІІ56 

1157 

1158 

- 38 -

з 

Розпорядження прокурора об-

ласті: за 1992 рrк 

Протоколи засідань колегії 
прокуратури області: за 1992 

. . . 
рrк r матерrали до них.Том І 
/№ І,2,3/ 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області: за 1992 
рі:н: і: матеріали до них.Том 2 
/№ 4,5,6,7,8,9/ 

Протоколи засідань колегії 
прокуратури області: за !992 
рі:к і: матері:али до них. Том з,
останній/ No ІО,ІІ,І2,ІЗ/ 

Плани роботи прокуратури 
області: на 1992 рі:к/пі:вріч-
ні/ 

Інформація прокурора області: 
в Прокуратуру України про 
стан прокурорсько-слідчої ро-
боти, боротьбу зі: злочинні:с-
тю, зміцнення законності: 
ІО січня 1992 року 

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

В]:Д

Аналі:з роботи органів проку-
ратури області: по здійсненню 
загального нагляду за додер-
жанням законів за !992 рік 

} 4 f 5 !' б 

29 січня + 
18 листопада 33

ЗІ січня 
2? березня 124 

зо КВІТНЯ

27 серпня 106 

t 

зо вересня 
24 грудня 115 

lб 

+ 

? 

f 

? 
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1159 Довідки , інформаціЇ про робо

ту органів прокуратури по 

здійсненню загального нагляду 

за виконанням законів в об

ластЇ за І992 рЇк 

1160 ДовЇдки, доповrднr записки про 

наслЇдки перевrрок стану за

гального нагляду за дотриман

ням законностЇ ви райпрокура

турах області за 1992 рік 

1161 

1162 

1163 

1164 

Протести в порядку нагляду на 

акти, що суперечать законам, 

подання про усунення порушень 

закону± матерЇали до них за 

1992 рік 

ЦИВіЛЬНО-СУДОВvfЙ ВІДДІЛ 

Аналізи та узагальнення прак-
. . 

тики участr прокурорrв у ци-

вільному та арбітражному су

дочинстві за 1992 рік 

Довідка про результати пере -

в:і:рки орган:і:заціЇ органами 

прокуратури області роботи 

по участr в цивільному судо

чинстві, проведеноЇ Генераль

ною Прокуратурою УкраЇни від 

15 бере�ня 1992 року 

Довідки про наслідки переві

рок роботи по організаціЇ 
діяльності в цивільному та 

арбітражному судочинстві рай

прокуратур області за 1992 рік 

4 ,, 5 

4 січня 

ЗІ серпня 

29 СІЧНЯ

29 грудня 

15 

52 

138 

25 

б 

20 

t б 

-f 

f 

f 

t 
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КРИМ1НАЛЬНО-СУДОВИЙ ВІДДІЛ 

Аналізи стану прокурорського 
нагляду за розглядом кримі
нальних справ в судах за 
1992 рік-

ІІ66 Довідки, доповідна записка 

1167 

1168 

1169 

про наслідки перевірок стану 
нагляду за додержанням закон
ності при розглядах в судах 
кримінальних справ в райпроку
ратурах області за 1992 рік 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАІЮН!В 
ПРО НАЦ!ОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ, 
ДЕРЖАВНЛй КОРДОН 1 МИТНУ СПРАВУ 

Узагальнення стану rрокурорського 
нагляду за виконанням Закону 
України "Про реабілітацію 1Кертв 
політичних репресій на Укра
їні" за 1992 рrк 

Статистичний звіт про роботу 
прокурора області по справах 
органів держбезпеки /ф.П-І/ 
за 1992 рік 

СЛ!ДЧЕ УПРАВЛ!ННЯ 

Аналізи, узагальнення стану 
злочинності та прокурорського 
нагляду за дотриманням закон-

. . . 
ностІ ПІД час розслrдування 
злочинів в області за 1992 рік 

5 1 б 

-/ 

42 

37 

+ 

20 

з 

-f 

32 
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1170 

1171 

1172 
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Аналізи та узагальнення ста-
ну слідства та прокурорсько-
го нагляду за виконанням за-
конів при проведенні поперед-
нього слідства та дізнання за 

1992 рік /райпрокуратур об-
ластЇ/ 

Довідки, ДОПОВІДНІ записки про 
наслІдки перевІрок роботи 

СЛІДЧОГО апарату органІв про-
куратури області та прокурор-
ського нагляду за СЛІДСТВОМ 
і дЇзнанням за 1992 рік 

Подання та постанови про усу-

нення порушень законrв та 
матеріали до них за 1992 рік 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАНН.ffі'\1 ЗАКОН!В 
В ВТУ 

1173 Довідки перевІрок про додер
жання законів, подання про 

. . .
усунення недолІкrв та матерІ-
али до них в інспекціях ви
правних робіт райвідцЇлЇв 
внутрішнЇх справ за 1992 рік 
/є загальнЇ/ 

4 5 у' б 

59 

--І 

44 

3 СІЧНЯ

ЗІгрудня 117 

149 
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1174 

1175 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
ПРО ПРАВА НЕПОВНОЛ!ТН!Х 

! 

Узагальнення стану виконання 

законодавства про охорону прав 

і законних· інтересів дітей -
сиріт і дітей, що залишились 

без батьківського піклування, 

за 1992 рІк 

Довідка про наслідки перевІрки 
Прокуратурою України виконання 

законодавства по попередженню 
правопорушень серед неповноліт

ніх в області від ЗІ січня 
1992 року 

1176 Довідки, доповІДНІ записки про 
наслІдки перевірок виконання 
законодавства по попередженню 
правопорушень серед неповно
літніх в райпрокуратурах об
ласті за 1992 рік 

1177 

4 

Подання про усунення порушень 
законІв та матерІали до них 
за 1992 рІк 

17 лютого 
ІО грудн.я 

1178 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕР.і.!WіlіНМ ПРИРОДО
ОХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Узагальнення стану виконання 
законодавства про охорону нав
колишнього природного середовища 
і практик� прокурорського на
гляду з цього питання в області 
за 1992 рік 

r' а І б 

t 

5 

f 

5 

24 

30 

-f 

б 
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ІІ79 

1180 

1181 

ІІ82 

1183 
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Довідки про наслідки перевірки 
роботи прокуратури Бучацького 
району по здійсненню нагляду 
за додержанням законrв по

охороні навколишнього природ-
НОГО середовища від 29 травня 
1992 року 

Подання про усунення порушень 
законів та матеріали до нього 
від 24 листопада !992 року 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО АДМ1Н!СГРАТИВН1 ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Довідки про наслідки перевірки 
роботи райпрокуратур області 
по здійсненню нагляду за додер
жанням законодавства про адмі-

. . 

нrстративнr правопорушення за 
1992 рік 

Протест на постанову по справі 
про адмrнrстративне правопору
шення в ід 2 .ковтня 1992 року 
Ї матеріали до нього 

ВІДДІЛ СТАТИСТИК� 

Зведені статистичні звіти про 
роботу прокуратури області 
/ф.1-СЛ,П,2-Е/ за 1992 рік 

5 r б 

-f 

5 

і 

ІІ 

f 

14 

f 

• 

ІО 



1184 

ІІ85 

!186
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СтатистичнЇ звЇти про роботу 
райпрокуратур областЇ /ф.І СЛ; 
П,2-Е/ за !992 рЇк. Том · І 
/Бережани-ЛанЇвці/ 

СтатистичнЇ звЇти про роботу 
райпрокуратур областЇ /фJ СЛ, 
П, 2-Е/ за 1992 рЇк. Том 2, 
останнЇй /Монастириськ-іllумськ, 
м.ТернопЇль, облапарат/ 

ВІДДІЛ JИДР!В 

Звіт про роботу з кадрами 
за 1992 рЇк 

1187 Доповідна записка та звіт про 
роботу з кадрами в прокуратурЇ 
області вЇд !9 серпня !992 
року 

ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ 1 Ф1НАНСУВАННЯ 

1188 Штатні розклади адміністративно
управлrнського персоналу, кош
ториси видатків Ї плани по пра
ці на 1992 рік 

1189 Баланс виконання кошторис,;, 
видаткЇв за 1992 рік 

4 ( 5 !
1 

б 

t 

9! 

96 

10 

?З 

41 
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1190 

1191 

1192 

1193 

1194 

1195 
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ПРОФСП!JІКОВИ.Й КОМ1І'ЕГ 

Протоколи з № І по № 14 засі -
дань профспілкового комrтету 
за 1992 рік 

Кошторис прибутків І видатків 
та фінансовий звіт про його 
виконання за 1992 рік 

1 9 9 З РІК 

КЕР!ВНИЦТВО ! КОНТРОЛЬ 

Накази прокурора області по 
основній діяльності за 1993 
рrк 

Розпорядження прокурора об-
ласті за 1993 РІК

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за 1993 
рік і матеріали до них . 
Том 1 /lfo І,2,3/ 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за 1993 
рік і матеріали до них. Том 
І No 4,5,б/ 

2 

ІО лютого 
12 грудня 

9 лютого 
12 листопада 

25 січня 
2? грудня 

5 СІЧНЯ 

4 березня 

26 березня 
2? травня 

5 і б 

-

І4 

5 

33 

39 

( 

12? 

-f 

153 
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2 !' 3 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за 1993 
рік і матеріали до них.Том 3 
І № 7,8,9,ІО/ 

1197 Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за 1993 
рік Ї матеріали до них. Том 4,

останній /№ ll,I2,I3,I4/ 

1198 

1199 

1200 

1201 

Плани роботи прокуратури об
ластr на 1993 рік /піврічні/ 

Інформація прокурора області 
в Прокуратуру УкраЇни про 
стан прокурорсько-слідчої 
роботи, боротьбу зі злочин-

. .

нrстю, змrцнення законностr 
від 4 червня 1993 року 

ВІддlЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

Узагальнення роботи органів 
прокуратури області по здійс
ненню загального нагляду за 
додержанням законів за 1993 
рrк 

Довідки,інформаціЇ про роботу 
органів прокуратури по здійс
ненню загального нагляду за 
виконанням законів в області 
за 1993 рік 

'r 4 

24 червня 

2 :вересня 

30 вересня 
28 грудня 

12 лютого 
9 грудня 

5 

144 

132 

26 

зо 

65 

'І б 

f· 

t 

-f 

f-

+
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1202 

1203 

1204 

1205 

І20о 
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; 

.3 І ! 

Довідки, доповідні записки 

про наслідки перевірок стану 

загального нагляду за дотри-

манням законності в райпроку-

ратурах області за 1993 рік 

Протести в порядку нагляду 

на акти, що суперечать за-

конам, подання про усунення 

порушень закону і матеріали 

до них за 1993 рік 

ЦИВІЛЬНО-СУДОВИЙ ВІДДІЛ 

Аналізи та узагальнення 

практики участі прокурорів 

у цивільному та арбітражна-

му судочинстві за 1993 рік 

Довідки про наслідки пере-

вірок роботи по організації 

діяльності у цивільному та 

арбітра�ному судочинстві 

райпрокуратур області за 

1993 рЇІ< 

КРИМ!НАЛЬНО-СУДОВИй ВІДДІЛ 

Аналізи, огляди, узагальнення 

стану прокурорського нагляду 

за розглядом кримінальних 

справ в судах за 1993 рік 

4 5 ' 
І 

б 

37 

;.) січня 

9 грудня 93 

+-

47 

23 

і 

56 
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!207

1208 

1209 

1210 

- 48 -
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Довідки п�о наслідки перевірок 
стану нагляду за додержанням 
законності при розглядах в 
судах кримінальних справ в 
райпрокуратурах області за 
!993 рік

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
ПРО НАЦ!ОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ, 
ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ! МИТНУ СПРАВУ 

Узагальнення та доповІднІ за
писки про стан прокурорського 
нагляду за додержанням зако
нів про національну безпеку, 
митну справу, розслідування 
справ та розгляду заяв, скарг 
І звернень репресованих за 
1993 рік 

Доповідна записка про наслідки 
перевірки Генеральною Проку
ратурою УкраЇни роботи проку
ратури області по нагляду за 
додержанням Закону "Про реабі-

. . . 

лrтацІю жертв полІтичних реп-
ресій на Ук�аЇні" від 30 квітня 
1993 року 

Доповідні записки, подання про 
наслідки перевірок в Управлінні 
служби безпеки УкраЇни по об

ласті та в Тернопільській мит
ниці додержання чинного законо
давства за !993 рік 

4 f 

21 

ІІ 

!5

5 

f 

ДСК 

.f 

f 

+ 

18 ДСК 

б 
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1212 

1213 

1214 

1215 

1216 
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Статистичний звіт про роботу 

прокурора області по справах 

органів держбезпеки /ф.П/ 
за 1993 рік 

Аналізи, огляди, узагальнення 

стану ЗЛОЧИННОСТІ та прокурор-
сь1иго нагляду за дотриманням 

. . 

зан:онності ПІД час розслІдування 
ЗЛОЧИНІВ В області за 1993 рік 

Аналізи та узагальнення стану 
слідства та прокурорського 
нагляду за виконанням законІв 
при проведеннІ попереднього 

слідства та дізнання за 1993 

рік /райпрокуратур області/ 

Довідки, ДОПОВІДНІ записки про 
наслІдки перевірок роботи 
СЛІДЧОГО апарату органrв про-
куратури області та прокурор-
ського нагляду за слідством 
і дізнанням за 1993 рік 

Подання та постанови про усу-
нення порушень законів та ІІ 

матеріали до них за 1993 рік 24 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯt"І1 КРИМ!НАЛЬНО
ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОдАВСГВА 

Довідки перевірок про додержання 
законІв, подання про усунення не-

4 '! 5 б 

t 

5 

f 

92 

127 

41 

·--f

березня 
грудня 54

+
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ДОЛіКіВ Б інспекціях виправ-
них робіт райвідділів внут-
рішнЇх справ за 1993 рік.Том 1 

/загальні, Бережани-Заліщики/ 

1217 Довідки перевірок про додержан-
ня законrв, подання про усунен-
ня недоліків в 

. . 

rнспекцrях: ви-
правних: робіт райвідділів 
внутрішніх справ за 1993 рік. 
Том 2,останній/ Збараж-Шумськ, 
м.Тернопіль/ 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 

ПРО ПРАВА НЕПОВНОЛ!ТН!Х 

І2І8 Узагальнення стану додержання 
законодавства щодо попереджен
ня злочинності та бездогляд
ності неповнолітніх, захисту 
Їх прав при проведенні слід
ства, розгляді кримінальних 
справ судом за 1993 рік 

1219 Аналізи та узагальнення стану 
прокурорського нагляду за до
держанням законодавства щодо 
попередження злочинності І

бездоглядності неповнолітніх, 
захисту Їх прав при проведенні 
слідства та розгляді криміналь
них справ в судах за 1993 рік 
/райпрокуратур області/ 

4 ! ' 5 f І б 

130 

-+ 

123 

15 

ІЗб 
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1220 Довідки про насл1дки перевірок 

виконання законодавства по 

попередженню правопорушень 
серед неповнолітніх в райпро

куратурах області за 1993рік 

1221 Подання про усунення порушень 

законrв та матеріали до них 

за 1993 рrк 

1222 

1223 

1224 

НАГЛЯД ЗА С�СТЕМАТИЗАЦ1ЄЮ 
ЗАКОНОДАВСГВА ТА зв�язк!в 3 
ЗАСОБАМИ МАСОВО! !НФОR\1АЦ!Ї 

Інформаційні листи про обмін 

позитивним досвідом роботи 

прокурорів області за 1993 рtк 

Доповідна записка про резуль-
. . . ..

тати перевrрки органrзацrr 
роботи з питань систематизації 

законодавства в прокуратурr 

області за 1993 рrк 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРИРОДО
ОХОРОННОГО ЗАКОНОдАВСТВА 

Узагальнення стану виконання 

законодавства про·охорону нав
колишнього природного середовища 
r практики прокурорського на

гляду з цього питання в області 

за 1993 рік 

17 

4 травня 

14 грудня ЗІ 

27 

5 

ІІ 

! . б

і 

-/ 

-f 
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1225 

1226 

1227 

Довідки про наслідки перевірки 
роботи райпрокуратур області 
по здійсненню нагляду за додер
жанням законів по охороні нав
колишнього природного середови
ща за 1993 рік 

Подання про усунення порушень 
законrв та матеріали до них 
за 1993 рrк 

НАГJЩЦ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНО
ДАВСТВА про А,L;М!Н!СТРАТИВН! 
ПРАВОП О РУ іllЕННЯ 

15 березня 
16 грудня 

Узагальнення роботи органів 
прокуратури по здійсненню на
гляду за додержанням законо -
давства про адміністративні пра
вопорушення за 1993 рік 

1228 Довідки про наслідки перевірки 
роботи райпрокуратур області 
по здійсненню нагляду за додер
жанням законодавства про ад-

. . . 

мrнrстративнr правопорушення 
за 1993 рік 

1229 Протест в порядку нагляду на 
акт, що суперечить законам,по
дання про усунення пору�ень 
законів та матеріали до них 
за 1993 рrк 

12 квітня 
Іб серпня 

33 

23 

24 

4 

ІО 

f б 

t 

·І

r 
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1230 

1231 

1232 

1233 

1234 

1235 

53 -
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ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ 

Статистичні дані про злочинність, 
слідство і прокурорський нагляд 
в області за 1993 рік 

Зведені статистичні звіти про 
роботу прокуратури області 
/ ф.l-СЛ,П,2-Е/ за 1993 рік 

Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.І СЛ, 
П, 2-Е/ за 1993 рік. Том І 
/Бережани-Кременець/ 

Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.І СЛ, 
П, 2-Е/ за 1993 рік. Том 2, ос
танній /Ланівці-Шумськ, м.Тер
нопі:ль, облапарат/ 

ВІДДІЛ КАДР:tв 

Зві:т про роботу з кадрами за 
1993 рrк 

Доповідь, узагальнення стану 
роботи по підбору, розстановці, 
вихованню кадрrв та атестуван-
ню прокурорсько-слідчих праців-
никrв прокуратури області за 
1993 рік 

4 5 б 

t 

18 

<j-· 

ІО 

89 

+ 
33 

f 

Іб 
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ДовЇдка про наслЇдки перевЇрки 
стану роботи � кадрами в про
куратурі ЧорткЇвського району 
від 12 ЛЮТОГО 1993 року 

ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ! Ф!НАНСУВАННЯ 

1237 �татні розклади адміністративно
управлінського персоналу на 

1238 

1239 

1993 рік 

Баланс виконання кошторису ви
датків за 1993 рік 

ПРОФСП!JЖОВИй КОМ!ТЕГ 

4 

за б СІЧНЯ

,· 5 

2 

ЗІ 

21 

Протоколи з № І по № 12 засЇ -
дань профспілкового комІтету 
1993 рік 18 )lистопадаl4 

1240 

1241 

Фінансовий звіт про виконання 
кошторису прибутків Ї видат
ків за 1993 рЇк 

І 9 9 4 РІК

КЕР!ВНУЩТВО 1 КОНТРОЛЬ 

Накази прокурора областЇ по ос- 8 лютого 
новній діяльності за 1994 рЇк lбгруднл 

2 

661 

б 



1 f 

1242 

1243 

1244 

!245

1246 

124'7 

!248

- j5 -

2 !' з 

Розпорядження прокурора області 
за 1994 рік 

Протоколи засідань колегіЇ про
куратури області та 1994 рік 
r матеріали до них. Том 1 
І № 1,2,3/ 

Про'rоколи· засідань колегіЇ про
куратури області за 1994 рік 
і матеріали до них. Том 2 
/ No 4/ 

Протоколи засідань колегіЇ про
куратури області за 1994 рік 
і матеріали до них. Том З

І № 5,6/ 

Пр?токоли засідань колегіЇ про
куратури області за 1994 рік 
r матеріали до них. Том 4 
І, N'a 7,8,9/ 

Протоколи засідань колегії про
куратури області за !994 рік 
і матеріали до них. Том 5

/№ ІО,11/ 

Протоколи засідань колегіЇ про
куратури області за 1994 рік 
і матеріали до них. Том б, ос
танній /№ 12,13,14/ 

4 '! а 

ІО січня 
15 грудня 30 +

8 лютого 
29 березня 146 +

21 квітня 

ЗІ травня 
ЗО червня 

12 липня 
22 жовтня 

28 жовтня 
2 грудня 

5 грудня 
29 грудня 

110 Т 

160 -, 

I4r·t 

ІІо 

-+ 
ІЗ? 



1249 

1250 

1251 

- 56 -
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Протоколи координаційних на
рад за 1�4 рік і матеріали 
ДО НИХ

Плани роботи прокуратури 
області на l9S4 рік/піврічні/ 

lнформаціЇ прокурора області 
в Прокуратуру України про стан 
прокурорсько-слідчоЇ роботи, 
боротьбу зі злочинністю,зміц
нення з�конності за 1994 рік 

1252 Доповідна записка про наслідки 
вивчення Генеральною Прокура
турою України організації ро
боти та стану виконання Указу 
Президент1;3. України "Про невід
кладнr заходи щодо посилення 
боротьби із злочинністю" в про
куратурr області за 1994 рік 

1253 

ВІДДІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

Аналізи, узагальнення роботи 
органів прокуратури області 
по здійсненню загального на
гляду за додерІКанням законів 
за 1994 рік 

1254 Довідки,інформації про робо
ту органів прокуратури по 
зді:йсненню загального нагляду

4 J І 5 !' б 

29 липня 
14 листопада 20 f 

18 +

4 лютого 
30 листопада 18-+ 

Іб --r 

за виконанням законів в області 28 січня
за 1994 рік 

ЗО грудня 143+ 



- 57 -

І 2 з 

1255 Довідки, доповІДНІ записки про 
наслідки перевrрок стану за
гального нагляду за дотриман -
ням законності в райпрокурату
рах області за 1994 рік 

1256 Протести в порядку нагляду на 
акти, що суперечать законам, 
подання про усунення порушень 
закону r матеріали до них за 
1994 рік 

ЦИВІЛЬНО-СУДОВИЙ ВlДЦІЛ 

1257 Аналізи та узагальнення прак
тики участі прокурорів у ци
вільному та арбітрааtном,у судо
чинстві за 1994 рік 

1258 Довідки про наслідки перевірок 
роботи по організації діяль
ності у цивільному та арбітраж
ному судочинстві райпрокуратур 
області за 1994 рік 

КРИМ!НАЛЬНО-СУДОВИЙ ВІДЦlЛ 

1259 Аналізи, узагальнення стану 
прокурорського нагляду за роз
глядом кримінальних справ в

судах за 1994 рік 

І ! 4 б 

3 СІЧНЯ

27 грудня 151 ,-

67 .-

41 ....\---

58. -
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1260 Довідки про наслідки перевірок 
стану нагляду за додержанням 
законності при розглядах в су
дах кримrнальних справ в рай -
прокуратурах області за 1994 
рЇІ< 

! 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯl\1 ЗАКОН!В 
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ, 
ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН � МИТНУ СПРАВУ 

1261 Узагальнення та довідка про 
стан прокурорського нагляду за 

. . 
додержанням законrв про нацrо-
нальну безпеку :і: хід виконання 
Заr{ону Укра Їни "Про реаб :і: літа
ц:і:ю ІКертв політичних репресій 
на Україні" за 1994 рік 

1262 Доповідні записки, подання про 
наслідки перевірок в Управлінні 
служби безпеки України по об
ластr додержання чинного зако
нодавства за 1994 р:і:к 

1263 Довідки про наслідки перевірок 
роботи райпрокуратур області 
по нагJІяду за дотриманням зако
нів службою безпеки та органами 
охорони державного Ї митного 
кордонrв України за 1994 рік 

4 5 б 

звt

12+-

ІО-+ 
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1264 

1265 

1266 

1267 

1268 

- 59 -
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Статистичний звіт про роботу 

прокурора області по справах 

органів держбезпеки /ф.П/ за 

1994 рік 

СЛ !ДЧЕ УПРАВЛ!ННЯ 

Аналізи, узагальнення стану 

злочинності та прокурорсько

го нагляду за дотриманням 

законностІ ПІД час розслІду

вання злочинІв в області за 

1994 рік 

Аналізи стану боротьби з бан

дитизмом, розбійними нападами, 

пограбуваннями, заволодінням 

зброєю і боєприпасами, вима

ганням, вбивствами на замов

лення за 1994 рік /райпроку

ратур області/ 

Довідки, доповІднІ записки про 

наслІдки перевірок роботи 

слідчого апарату арганІв про

куратури області та прокурор

ського нагляду за слідством 

і дізнанням за !994 рік 

Подання та постанови про усу-

4 5 

5 t-

76·

22 t-

87 +нення порушень законІв та ма- 19 сrчня 

теріали до них за 1994 рік. Іб листопада 

! б



І: 2 

1269 

- 60 -
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Наглядове провадження по 
кримінальній справі Прачу -
ка Г.Г., засудженого за ст.ст. 
122 ч.2, 93 п."ж" КК УкраЇни 
до винятковоr міри покарання, 
за 1994 рік 

1270 Наглядове провадження по кри
мінальній справі Сєткіна А.А., 
засудженого за ст. 93 п. "Б", 
"е"", "г", "}к" КК Укра Їни дС? 
винятковоr міри покарання,за 
1994 рік 

. 

. 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ КFИМ!НАЛЬНО
ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

1271 Довідки перевірок про додер
жання законrв, подання про усу-

.. . . . нення недолrкrв в rнспекцrях 
виправних робіт райвідділів 
внутрішніх справ за 1994 рік. 
Том І /загальні, Бережани- За
піщики/ 

1272 Довідки перевірок про додер -
жання законів, подання про усу
нення недоліків в інспекціях 
виправних робіт райвідділів 
внутрішніх справ за 1994 рік. 
Том 2,останній/Збараж-Чортків, 
м

.:..
Тернопіль/ 

5
. 

. 

?9+ 

98+ 

б 



2 

1273 

1274 

1275 

1276 

1277 

- бІ -

з 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРlКАННЯМ ЗАКОН1В 
ПРО ПРАВА НЕПОВНОЛ1ТН!Х 

Узагальнення стану прокурор
ського нагляду щодо поперед -
ження злочинностЇ та бездогляд
ності неповнолЇтнЇх за 1994 рЇк 

Аналізи та узагальнення стану 
прокурорського нагляду за до
держанням злочинності і без -
доглядності неповнолЇтнЇх, за
хисту Їх прав при проведеннЇ 
слідства та розгляду кримЇ -
нальних справ в судах 
1994 рік /райпрокуратур 
ласті/ 

за 
об-

Довідки про наслrдки перевrрок 
виконання законодавства по по
передженню правопорушень серед 
неповнолітніх в райпрокуратурах 

4 5 

бt 

2зt 

області за 1994 рік І5+ 

18 Подання про усунення порушень 
законrв та матеріали до них 
за 1994 рrк 

ІІ лютого + 
ІЗ вересня 

НАГЛЯД ЗА СЛСТЕМАТИЗАЦІЄЮ ЗАКОНОДАВСТВА 
ТА ЗВ"ЯЗК!В З ЗАСОБАМИ МАСОВ@І 
1НФОFМАЦ1І 

ІнформаційнЇ листи п�о обмЇн 
позитивним досвідом роботи 
прокурорів області за !994 рЇк І9 -+ 

f 6 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАНННМ ПРИРОДО

ОХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСГВА 

1278 АналЇзи та узагальнення стану 
додержання законодавства про 
охорону навколишнього природ
ного середовища Ї практики про
курорського нагляду з цього пи
тання за 1994 рЇк /по областЇ 
і районах/ 

4 

1279 ІнформацЇЇ, доповІдНІ записки 
про стан додержання законІв 
про охорону навколишнього при
родного середовища в областЇ 
за 1994 рІк 

D березня 

1280 ДовЇдки про наслІдки перевІрки 
роботи райпрокуратур областЇ 
по здЇйсненню нагляду за до-

. . 
держанням законrв по охоронr 
навколишнього природного се
редовища за 1994 рЇк 

ІО листопада 

128! Подання про усунення порушень 
законrв та матеріали до них 
за 1994 рІк 

8 лютого 
18 листопада 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕRКА.ННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО АДМ1Н!СТРАТИВН! ПРАВОПОРУШЕННЯ 

1282 Узагальнення стану додержання 
законодавства при провад�еннЇ 
в адміністративних справах про 
незаконні операції з валютними 

, 5 ! б

82 t-

І? -t 

? r

----
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цінностями І порушення Правил
дорожнього руху за 1994 рік 

1283 Довідки про наслідки перевір
ки роботи райпрокуратур об
ласті по здійсненню нагляду
за дотриманням законодавства
про адміністративні правопо
рушення за 1994 рік 

1284 

1285 

1286 

1287 

І288 

Протести в порядку нагляду 
на акти, що суперечать зако
нам, подання про усунення по
рушень законів та матеріали 
до них за 1994 рік 

ВІДДІЛ СТАТИСГИКй 

Статистичні дані про злочин-
НІСТЬ, слідство, прокурорський 
нагляд в області за !990-1994 
роки 

Статистичні дані про злочин -

НІСТЬ, слідство і прокурорський 

нагляд в області за 1994 рік 

Зведені статистичні звіти 
про роботу прокуратури об-

ласті /ф.І-СЛ,П,2-Е, додатки 
до них/ за І994 рік 

Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області/ф.І-СЛ, 
П,2-Е, додатки до них/ за 

4 

5 січня 
28 грудня 

І994 рік.Том І/Бережани-Ланівці/ 

5 б 

26 ,,__ 

20 +

95-f 

/11 �. 
8 --t 

� 

111 
'І 

) 
І2 +

Ji 
11 І 

Ібt 
j f 

'і 
І 

.L33 + 
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І289 

І290 

І29І 
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Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.І-СЛ, 
П,2-Е, додатки до них/ за 
1994 рік. Том 2,останній 
/Монастириськ-Шумськ,м.Тер
нопіль, облапарат/ 

ВlдцlЛ КАДР!В 

Звіт про роботу з кадрами 
за 1994 рік 

Узагальнення стану роботи по 
підбору, розстановці,вихованню 
та навчанню кадрів в органах 
прокуратури області за І994рік 

ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ! Ф1НАНСУВАННЯ 

І292 Штатні розклади адиіністративно
управлінського персоналу на 
1994 рік 

І293 Баланс виконання кошторису ви
даткrв за 1994 рік 

ПРОФСП!ЛКОВИЙ КОМ!ТЕГ 

І294 Протоколи з № І по № ІЗ засідань 
профспілкового комітету за 
1994 рік 

;) СІЧНЯ 

8 грудня 

5 : б 

І45 + 

7 -І 

Іб _ __.. 

32 .--

ІЗ_ 
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1295 ФЇнансовий звЇт про виконання 
кошторису прибуткЇв Ї видатків 
та статистичний звЇт про ро
боту профкому /ф.2/ за 1994 
рЇк 4 --

В цей роздЇл опису внесено 320 /триста двадцять/ справ 
з № 976 по № І295. 

АрхЇвіст І категоріЇ Держархів�А..-
областЇ "----#fA..Jl 1r_1;v1 _,,,

Відповідальний за архів (,/iu:,t,7 
Т.В.Дорожкіна 

Л.Я.Доценко 

СХВАЛЕНО 

Протокол ЕКпрокуратури 
Тернопільської області 

від �J.06, .fg96p л; $
V 

Голова ЕК 
�-�'\....---.. й.�.Гузік 
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Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

282000, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4 

=.іо ____ ві......__ _______ _ 

іСТОРИЧНА дов:tдкА 

Прокуратура ТернопільськоЇ області 

/Доповнення/ 

І і 

І 

·за перrод з 1995 по 1998 рік в дf яльностf Прокуратури Терно
пільськоЇ області відбулися такі змrни: 

Згідно наказу Генерального прокурора України вrд 22 вересня 
1995 року 1� 116-Ш з метою посилеІ-шя проr-<:урорського нагляду за до
держанням rсримінально-виконавчого законодавства та розглянувши по
дання прокурора Тернопільської області,керуючись ст.15 Закону Украї
ни "Про прокуратуру", утворено Тернопільську прокуратуру з питань 
нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавс·rва з міс
цем роз·rашува.1--шя у місті Тернополі для здійснення прокурорського 
нагляду за додержанням законrв у мrсцях виконання по1сарань та rнmих 
заходrв примусового характеру. 

Відповідно до вимог наказу Генерального_прокурора України від 
4 квітня 1992 року� 9, згідно з листом прокуратури області від 23 
листопада 1995 року }Го 17 /668 нагляд за додержанням кримінально-вико
навчого законодавства. у Виправно-трудових колоніях: області ,Береr.tансь
кій виховно-'rрудовій колоні Ї та Великодедеркальському лікувально
трудовому профЇлакторіЇ покладено на новостворену прокуратуру ,а в 
інспен:ці.ях виправних робіт райвідділів внутрішніх справ у районах-
на прокуратури відповідних районів. 

Згідно наказу Генерального прокурора Укра.Їни від І жовтня 
1998 року Jfo 140-Ш з метою удосконалення структури органів прокура
тури, поліпшення органЇзацЇЇ прокурорського нагляду за додержанням 
законів на транспорті, керуючись ст. І5 Закону Укра Їни "Про прокура
·гуру", ліквідовано з І листопада 1998 року Донбаську, Зах:Їдно�кра-

ОЛ ВПК "Збру,,•. 06.1999 р.:,. No 743 - 10000. 
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Їнську, Східно-УкраЇнську, Придніпровську та Центрально-Українську 

транспортні прокуратури.Транспортні прокуратури /на правах район

них/ зазначених транспортних регіонів підпорядковано прокуратурам 

обпастей, на територЇЇ яких вони розташовані. На виконання вказа

ного наказу Прокуратурі Тернопільської області підпорядковано Тер

нопільську транспортну прокуратуру / на правах райоІ-ПіоЇ /, яку 

утворено в зв"язку з ліквідацією Західно-Української транспортної 
прокуратури. 

Згідно наказу Генерального прокурора України ВІД ІО листопа

да 1998 por<y Jfo 165-Ш у зв"язку зі зміною структури органів проку
ратури Укра Їни, пере і.меновано прокуратуру з питань нагляду за до
держанням кримінально-виконавчого законодавства у прокуратуру з 
нагляду за додержанням законІв при вющнанні судових рішень у кри

мrнальних справах. 

Відповідно до штатних розписів на 1995-1998 роки в складІ 
прокуратури області є такr ві,пділи та старші помічники прокурора 

області з окремих питань: 

- ВідцЇл загального нагляду;
- Слідче управління;
- ВідцЇл нагляду за додержанням

слrдства органами прокуратури
1997 року/;

. .

законrв при проведеннІ 
слідчого управління /з 

-Відділ нагляду за додержанням законів органами дізнання
і слідчими внутрішніх справ слідчого управління /з 1997року/;

- В:і:дді:л нагляду за додержанням законів спеціальниш,-,: підроз
ділами по боротьбі з організованою злочинністю слІдчого
управлrння;

- Слідчий відділ слідчого управління;
- Кримінально-сJ1дови:й в Їдці л;
- Цивільно-судовий відділ;
- Старший помічник прокурора з питань нагляду за додержанням

кримrнально-виконавчого законодавства;
Старший помrчник прокурора з питань нагляду за додержанням
законтв про національну безпеку,державний кордон та митну
справу;
Старший помтчник прокурора з питань нагляду за додержанням
законтв про права неповнолітніх;
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Старший помІчник прокурора з питань нагляду за додержан
ням природоохоронного законодавства; 

- Старший помІчник прокурора з питань нагляду за додержан
ням законодавства про адміністративні правопорушення;

- Старший помічник прокурора з питань організацЇ:Ї роботи
та контролю виконання;
Старший помічник прокурора з питань систематизацЇЇ законо
давства та зв"язків із засобами масовоЇ інформаціЇ;
Старший помІчник прокурора з питань статистики;
Старший помІчник прокурора з кадрових питань;
Старший помІчник прокурора з питань інформатики та
комп"ютеризацЇЇ;
Відц:і:л планування,фінансування та матеріально-технічного
забезпечення;

- Іf..анп;елярія;
- Режимно-секретна частина.

Станом на І травня 2000 року Прокуратура ТернопільськоЇ облас
тr дrюча установа. 

В жовтні 1999 року- травні 2000 року проведено науково-технrч
не впорядкування документів прокуратури. 

На постійне зберігання відібрано: 394 справи за 1993,1994, 
І995-І998 роки, Зб справ за І995-І998 роІ<И - 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 І986-І99? роки -
таємного 1иристування. 

Описи справ побудованЇ за структурною, предметно-тематичною, 
номінальною та хронологічною ознаками, в ме�ка:х: року за важлив1стю 
документів. Справи впорядковано вЇдповЇдно до архівних правил, в 
основному в повному складі, доступнr для використання, на відсутні 
справи складено акт. 

Науково-технічне впорядкування документів провела архівіст І-Ї 
категоріЇ відцілу формування НАФ та д1ловодства Держархіву Терно-
пільськоЇ області .Дорожкіна. 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХіВ ТЕРНОП!ЛЬСЬКОІ ОБЛАСТ! 

ПРОКУРАТУРА ТЕРНОП!ЛЬСЬКО І ОБЛАСТ! 

ФОНД No 
------

ОПИС Jfa 
------

Справ постійного зберігання 

Крайні дати: І993,І994, 

І995-І998 роки 

.: 



� 

Прокуратура України 
ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

282000, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4 

,----No ________ _ 

І №. ___ ві,,..,__ ______ _ 

І 
(/ 

ФОНД 1� 
------

опис �сь 
------

Справ постійного зберігання 
за І99З,І994,І995-І998 роки 

т� !!ндехс! 
п/п ! справи !

І 2 

1296 

Заголовок справи 

з 

І 9 9 З РІК

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА КОНТ
РОЛЬ ВИКОНАННЯ 

Аналіз роботи прокуратури 
області по розгляду заяв і 
скарг,прийому громадян за 
1993 рік. 

Крайні 
дати 

4 

rК:ільк. , При
rаркуmівrмітка 

5 б 

ІІ + 

ОП ВПК "ЗбрrІ", 06.1999 р. 3. N1 743 - 10000. 

• І 

i.J 



- 2 -

І 2 з 

І 9 9 4 рrк 

СЛ!ДЧЕ УПРАВЛ!ННЯ

І297 АналЇзи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
додержанням конституційних 
прав громадян у кримrнальному 
СУДОЧИНСТВ І за І994 рік /обл-
прокуратури та райпрокуратур 
області/. 

ОРГАН!ЗАЦ!Я РОБО'.ІИ ТА 
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ 

І298 Аналіз роботи прокуратури 
області по розгляду заяв Ї 
скарг,прийому громадян за 
І994 рік. 

І299 Довідки про наслідки переві-
рок стану організацЇЇ роботи 
в райпрокуратурах області за 
І994 рік. 

І 9 9 5 рік 

КЕРІВНИЦТВО і КОНТРОЛЬ 

ІЗОО Накази прокурора області з 

4 

основноЇ діяльності за І995 З січня І995р. 

! 5

ІО2 + 

5+ 

49 t-

рік. 29 грудня І995р. 98 + 

! б

ІЗОІ Накази прокурора області з 24 JІЮтого І995р. ДСК 
основноЇ діяльності за 1995 27 листопада І995р. ІО-+ 
рік. 



- з -

І 2 з 4 5 ! б

І302 Розпорядження прокурора облас- 2 січня 1995р. 
тЇ за 1995 рЇк. 20 грудня І995р 54 t

1303 

І304 

І305 

ІЗОб 

Протоколи засЇдань колегrr 
прокуратури областЇ за І995 
рік.Том І /№№ І,2/. 

Протоколи засЇдань колегrr 
прокуратури областЇ за І995 
рік. Том 2 /m?-i З,4/. 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за І995 
рік. Том З /з Nоб по Jro 7/.

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури областЇ за 1995 
рЇк. Том 4 /останнЇй/ 
/No.No 8, 9/. 

І307 Протокол міжвідомчоЇ наради 
правоохоронних органів облас
ті від 29 червня І995 року r 
матерrали до нього. 

ІЗОВ 

І309 

Постанови координацЇйних на
рад за І995 рік Ї матеріали 
до них. 

Протоколи нарад при прокуро-

24 лютого 1995 р. 
28 квітня І995р. !48-\--

І2 травня І995р. 
24 травня І995р. !20 +

26 червня І995р. 
29 вересня І995р. 126 t-

24 листопада 1995р. 
8 грудня І995р. 140-f 

28 вересня І995р. 
8 грудня І995р. 

І9' 

ІІ--\-

рі області за 1995 рік r ма- 25 січня І995р. 
теріали до них. 22 грудня І995р. ЗІ -f

·



І 2 

ІЗІО 

ІЗІІ 

ІЗІ2 

ІЗІЗ 

ІЗІ4 

- 4 -

з 

Плани роботи прокуратури 
області на !995 рік /півріч-
ні/. 

Інформаційні листи про пози-
тивний досвід роботи проку-
рорів області за !995 рік. 

ІнформаціЇ прокурора облас-
ті Б Генеральну прокуратуру 
УкраЇни про стан прокурорсь-
ко-слідчоЇ роботи,боротьбу 

. . . 

ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ,ЗМІЦНення за-
конності за !995 рік. 

І 9 9 5 рік 

відділ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

Аналіз,узагальнення роботи 
органів прокуратури облас
ті по здійсненІ-ПО загально
го нагляду за додержанням 
законів за !995 рік. 

Довідки,інформації про ро
боту органів прокуратури 
по здЇйснеНІ-ПО загального 
нагляду за виконанням за
конів в області за 1995 
рік. 

4 

28 лютого І995р. 
29 грудня І995р. 

б січня І995р. 
20 грудня І995р. 

б січня І995р. 
20 грудня І995р. 

5 t б

I?f 

23 -f 

88 --т 

9 

80.
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І 2 З 4 ! 5 ! б ' 
--::___;...___;:;;;.._..:.,_ _____ --=, ______ ,_:_ ___ _:;_ ______________________ 

ІЗІ5 

ІЗІб 

ІЗІ? 

!ЗІВ

ІЗІ9 

ІЗ20 

ДовЇдки про нв.слЇдки перевЇ
рок роботи по здЇйсненню за
гального нагляду в райпроку
ратурах областЇ за 1995 рЇк. 

8 лютого І995р. 

4Зf 

Протести в порядку нв.гляду 
на акти,що суперечать зако
нам Ї матерЇали до них за 
1995 рЇк. ІЗ грудня І995р. 132 + 

Подання про усунення пору-
. . . 

шень законІв r матерІали 
до них за 1995 рЇк. Том І. 

Подання про усунення пору
шень законЇв Ї матерЇали 
до них за 1995 рЇк. Том 2 
/останнЇй/. 

ЦИВіЛЬНО-СУДОВИй ВіД.ЦіЛ 

АналЇзи дЇяльностЇ проку
рорів у цивЇльному та ар
бЇтражному судочинствЇ І 
ІНШІ за 1995 рЇк. 

Довідки про нв.слЇдки пере
вЇрок роботи по органЇза
цЇЇ ДЇЯЛЬНОСТЇ у цивЇльно
му та арбітражному судо
чинстві райпрокуратур 
області за 1995 рЇк. 

1 лютого І995р. 
26 квітня І995р. 

5 травня І995р. 

ІЗ?+ 

29 листопада І995р І27 + 

зо+ 

І 
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1 2 З 4 J 5 І б
..,:.._.:..,....!;::,.__,:._ _____ __:::,__ ____ -=------=-------------------�-

КРИМ ! НАЛЬ НО-СУД ОВИЙ B1.lJД:tл 

1321 Анапізи,узагаnьнення стану 
прокурорського нагляду за 

1321 !. 

розглядом кримінальних справ 
у CY'!I!J.X за !995 рік. 

Довідки про наслідки переві
рок роботи по організації 
діяльності у кримінальному 
судочинстві райпрокуратур 
області за 1995 рік. 

НАГЛЯЛ�А ОдЕРЖАННЯМ ЗАКО-
НІВ ПРО ІОНАЛЬНУ

1 
БЕЗПЕКУ, 

ДЕРЖАВ КОРДОН МИТНУ 
СПРАВУ. 

1322 Узагальнення стану прокурорсь
кого нагляду за додержанням 
законів про національну безпе
ку за 1995 рік. 

1323 Довідки про наслідки перевірок 
роботи райпрокуратур області 
по нагляду за додержанням за
конів Службою безпеки та орга
нами охорони державного і мит
ного кордонів України за І995 
рік. 

1324 Статистичний звіт про роботу 
прокурора області по справах 
органів національної безпеки 
І ф.П І за !995 рік. 

З9t 

IO-t 
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_І ___ 2 _________ З------,-. ____ 4 _____ ! -5--
!--6--;; 

__:::.._,..:__;_.:__ ______ ...:.. ______ ..:,_ ___ _:_ ___ �------------·

І325 

1326 

132? 

1328 

СЛ!ДЧЕ УПРАВЛ!ННЯ 

АналЇзи,узагальнення стану 
злочинностЇ та прокурорсько
го нагляду за додержанням 
законностЇ пЇд час розсліду
вання злочинЇв,при проведен
нЇ слЇдства та дЇзнання в 
областЇ за 1995 рЇв. 

АналЇзи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
виконанням законЇв при про-

. . . 

веденнr слrдства та дrзнан-
ня за 1995 рЇк /райпрокура
тур областЇ/. 

ІнформацЇЇ в Генеральну 
прокуратуру УкраЇни про 
стан ЗЛОЧИННОСТІ Ї проку
рорського нагляду за ви
конанням законrв при про-

. . . 

веденнr слrдства та дrз-
нання в областЇ за 1995 
рrк. 

ДовЇдки про наслЇд-�и пере
вfрок роботи слЇдчого апа
рату органЇв прокуратури 
областЇ та прокурорського 
нагляду за слЇдством Ї 
дізнанням за 1995 рік. 

18 січня 1995р. 

2? серпня І995р. 

1329 Подання та постанови про 
усунення порушень законів 
та матерЇали до них за 
1995 рік. 

4 січня І995р. 
25 грудня І995р. 

, 

26 

44 

88 
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І 2 з 

ІЗЗО Наглядове провадження по кри
мінальній справі № 153183 
Гудзика М.П.,засудженого за 
ст.ст. 93 п.п. "ж","з","е", 
117 ч.4,І7-1І7 ч.4,118 ч.2, 
86-І,17-81�.З,89 ч.l,89 ч.З,
140 ч.2,140 ч.3,17-140 ч.З,
145 ч.2,193 ч.3,222 ч.З КК
УкраЇни до виняткової міри
покарання за 1995 рік.Том І.

ІЗЗІ Наглядове провадження по кри
мінальній справі � І5ЗІ8З 
Гудзика М.П., засудженого за 
ст.ст. 93 п.п. "ж","з","е", 
ІІ7 ч.4,17-117 ч.4,ІІ8 ч.2, 
86-l,I7-8I ч.З,89 ч.l,89 ч.З,
140 ч.2,140 ч.3,І7-140 ч.З,
145 ч.2,193 ч.3,222 ч.З КК
України до ВИНЯТКОВОЇ міри
покарання за І995 рік.Том 2.

1332 Наглядове провадження по кри
мінальній справі № 153183 
Гудзика М.П.,засудженого за 
ст.ст. 93 п.п."ж","з","е", 
117 ч.4,І?-117 ч.4,118 ч.2, 
86-І,17-81 ч.3,89 ч.1,89 ч.З,
140 ч.2,140 ч.3,17-140 ч.З,
145 ч.2,193 ч.З,222 ч.З КК
України до ВИНЯТКОВОЇ міри
покарання за 1995 рік.Том З.

4 5 б 

269+ 

22? 

392 
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1333 Наглядове провадження по кри
мінальній справі № І5318З 
Гудзика М.П.,засудженого за 
ст.ст. 93 п.п. "ж","з","е", 

1334 

117 ч.4, 17-117 ч.4, 118 ч.2, 
86-1, 17-81 ч.З, 89 ч.1,89 ч.3,
140 ч.2,140 ч.З,17-І40 ч.З,
145 ч.2,193 ч.З,222 ч.З КК
України до виняткової міри
покарання за 1995 рік.Том 4.

Наглядове провадження по кри
мінальній справі Jfo 153183 Гуд
зика М.П., засудженого за ст.ст. 
93 п.п. "ж", "з", "е", 117 ч.4, 
17-117 ч.4, 118 ч.2, 86-1, 17-81
ч.3, 89 ч.1, 89 ч.З, 193 ч.З,
222 ч.3 КК України до ВИНЯТКО
ВОЇ міри покарання за 1995 рік.
Том 5 /останній/.

1335 Наглядове провадження по кри
мінальній справі № 161199 
Мацкевича Д.Р.,засудженого за 
ст.ст. 93 п."ж", 117 ч.4,118 
ч.2, 140 ч.2 КК України до ви
нятковоЇ міри покарання за 
1995 рік. 

1336 Наглядове провадження по кри
мінальній справі № 164220 Ми
галь і.С., засудженого за ст. 
ст. 93 п.п. "а","г","ж","е", 
117 ч.4, ІІ8 ч.2, 142 ч.З до 
винятковоЇ міри покарання за 
1995 рік. 

4 5 б 

Г79t· 

І4? +

79-t-

90t 



І 2 

- ІО -

з 

відділ НАГJЩW ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОН!В СПЕЦ!АЛЬНИМИ П!ДРОЗД1-
ЛАМИ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАН!ЗОВА
НОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ слідчого 

УПРАВЛіННЯ 

І33? АналЇзи ,узагальнення: стану про
курорського нагляду за додер
жанням законодавства,спря:мова
ного на боротьбу з органЇзова
ною ЗЛОЧИННЇСТЮ за 1994-1995 
роки. 

!338 ІнформацЇ Ї в Генеральну проку
ратуру УкраЇни про стан проку
рорського нагляду за додержан
ням законодавства спрямованого 
на боротьбу з органЇзованою 

4 

злочиннІстю в областЇ за 1995 б січня l995p. 

5 

рІк. 12 вересня l995p. 14 t-

!339 ДовЇдки про наслЇдки переві-
рок дотримання чинного законо
давства у дЇяльності спеціаль
них підрозділЇв по боротьбі з 
корупцією та організованою 
злочиннЇстю органЇв внутрЇшнЇх 
справ та служби безпеки в облас
тЇ за 1994-1995 роки. 

!340 Довідки про наслЇдки перевЇрок 
дотримання законностЇ при розгля-

. . . 

ДІ заяв І повІдомлень про злочини, 
що на.дЇйшли у вЇдціл "К" УСБУ в 
областЇ та в УБОЗ УМВС в області 
за І995 рЇк. 

23 f-

35-t-

б 
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І34І Подання та постанови про усу
нення порушень законrв r ма
теріали до них за !995 рік. 

27 січня І995р. 
І5 грудня І995р. 

і І342 

1343 

1344 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ КРИМ1-
НАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО 3АRОНО
дАВСТВА 

Узагальнення стану прокурорсь
кого нагляду за додержанням 
кримrнально-виконавчого законо
давства в місцях попереднього 
ув"язнення і виконання покарань, 
проведені прокуратурою області 
за !995 рік. 

Узагальнення r аналrз стану 
законності при вирішенні заяв 
та скарг засуджених адмrнrстра
цією ВТУ,проведені прокуратурою 
з питань нагляду за додержанням 
кримrнально-виконавчого законо
давства за !995 рік. 

Узагальнення стану законності 
при застосуванні заходів дис
циплінарного впливу на засудже
них адміністрацією ВТУ ЕТ-З22-ІІ2, 
проведене прокуратурою з питань 
нагляду за додержанням криміналь
но-виконавчого законодавства за 
!995 рік.

зrt-

27 

ІО 
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Інформації в Генеральну проку
ратуру України про стан проку
рорського нагляду за додержан
ням законrв у виправно-трудо-

4 5 

вих установах області за 1995 28 квітня І995р. 
рrк. б жовтня І995р 20 

!346 Довідка про наслrдки перевір
ки стану прокурорського нагля
ду за додержанням кримінально
виконавчого законодавства в 
прокуратурі Гусятинського райо
ну від І9 травня 1995 року. 

!347 Довідки перевірок про додержан
ня законтв,подання про усунення 
недоліків в інспекціях виправних 
робіт райвідділів внутрішніх 
справ за 1995 рік. 

!348 Довідки перевірок про додержан
ня законтв,подання про усунення 

. . . 
недолтктв та матертали до них в 
установі ЕТ-322/63 за 1995 рік. 

!349 Довідки перевірок про додержан
ня законrв,подання про усунення 

!350

. . . 
недолткrв та матертали до них в 
установі ЕТ-322/112 за !995 рік 
/є загальні по всіх виправно
трудових установах/. 

Довідки перевірок про додержан
ня законrв,подання про усунення 
недоліків та матеріали до них в 
установі ЕТ-322/П-27 за 1995 рік. 

4 

І?З 

?О 

!Зб
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І 
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f 
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І35І 

І352 

1353 

І354 

1355 

- ІЗ -

з 4 

Довідки перевірок про додержан-
ня законrв,подання про усунення 
недоліків та матеріали до них в 
слідчому ізоляторі УВС /ЕТ-322/202/ 
за І995 рік. 

Подання про усунення порушень 
кримrнально-виконавчого законо-
давства та матеріали до них за 
І995 рік. 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 3АКОН1В 

ПРО ПРАВА НЕПОВНОЛ!ТНіХ 

Узагальнення додержання вимог 
законодавства адміністрацією 
БережанськоЇ виховно-трудовоЇ 
колоніЇ при розгляді заяв і 
скарг засуджених,проведене про
куратурою з питань нагляду за 
додержанням кримінально-виконав
чого законодавства за І995 рік. 

інформаціЇ,доповідна записка в 
Генеральну прокуратуру УкраЇни 
про стан прокурорського нагля-

ІІ січня 
б жовтня 

! 

І995р. 
І995р. 

ду за додержанням законrв про 20 січня І995р. 

5 

156 

32 

4 

неповнолітніх за І995 рік. І5 листопада І995р. 26 

Довідки про наслідки перевірок 
роботи райпрокуратур області з 
питань нагляду за додержанням 
законrв про права неповнолrтнrх 
за І995 рік. 9 

! б

f-

t 

f 

+ 

і 
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1356 Довідки перев1рок про додер
жання закон1в,подання про 
усунення недолrкrв та мате
ріали до них в Бережанській 
виховно-трудовій колонії за 
І995 рік. 

4 5 

8 

1357 Подання про усунення порушень t 
законів та матеріали до них І7 березня І995р. 
за І995 рік. 23 листопада І995р. 67 

ІЗf:8 

1359 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ПFИРОДООХОРОННОГО 
ЗАRОНОдАВСТВА 

Інформаційні листи про стан 
організації прокурорського 
нагляду за додержанням при
родоохоронного законодавства 
за І995 рік. 

інформацЇЇ,доповідна записка 
в Генеральну прокуратуру 
УкраЇни про стан додержання 
законrв про охорону навколиш
нього природного середовища в 
області за 1995 рік. 

1360 Довідки про наслідки переві
рок роботи стану прокурорсь
кого нагляду за додержанням 
природоохоронного законодавст
ва в райпрокуратурах області 
за 1995 рік. 

17 січня І995р. 
Іб листопада
1995 р. 

9 

? 

22 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНО
ДАВСТВА ПРО АДМ!Н!СТРАТИВН! 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ІЗбОа Довідки про наслідки переві

рок роботи райпрокуратур 

області по здійсненню нагпя

ду за додержанням законодавст

ва про адміністративні право

порушення за 1995 рік. 

13606 Протести в порядку наг.п.ядУ 

4 

27 січня І995р. 

! 5

І? 

f на акти,що суперечать законам, 

подання про усунення порушень 

законів та матеріали до них 

за !995 рік. ІЗ грудня І995р. 62 

ІЗбІ 

1362 

ОРГАН!ЗАЦіЯ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЬ 
ВИКОНАННЯ 

Аналізи роботи прокуратури 

області та ЇЇ відцілів щодо 

розгляду заяв і скарг,прийо

му громадян за 1995 рік. 

Довідки про наслідк-и переві

рок стану організаціЇ роботи 

в райпрокуратурах області за 
!995 рік.

+ 

50 

41 
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ІЗбб 

!Зб?

!368

!369

ІЗ?О 

ІЗ?І 

- Іб -
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Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.І-СЛ, 
П,2-Е,додатки до них/ за І995 
рік.Том З /останній/ /Підволо
чиськ-Шумськ,м.Тернопіль/. 

Статистичні звіти про роботу 
прокуратури області /ф.1-СЛ,П/ 

за 1995 рікJслідчого управління 
та відцілів облпрокуратури/. 

в:tдд:tл КАДР!в 

Звіт про роботу з кадрами за 
1995 рік. 

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

В ідllіЛ ГDІАНУВАННЯ 1 
mТНАНСУВАННЯ 

Штатні розклади працівників 
прокуратури області і районів 
на 1995 рік. 

Баланс виконання кошторису ви
датків за 1995 рік. 

4 5 .б 
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1374 

1375 

1376 
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1378 

- 17 -

з 4 

ПРОФСПІJllіОВИй ROM!TEr

Протоколи з №І по №11 засідань 

профспілкового комітету за б лютого 1995р. 

І995 рік. б грудня І995р. 

Фінансовий звіт про виконання 
кошторису прибутків і видатків 
за 1995 рік. 

І 9 9 б рrк 

RЕР1ВЩ1ЦТВО ! контrоль

Накази прокурора області з 
основноЇ діяльності за І996 12 січня І996р. 
рік. 29 грудня І996р. 

Накази прокурора області з 
основної діяльності за І99б 
рік. б лютого І996р. 

Розпорядження прокурора 
області за І996 рік. 

Розпорядження прокурора 
області за І99брік. 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за !996 
рік і матеріали до них.Том І 
/з №І по № З/. 

4 січня І99бр. 
І8 грудня І99бр. 

5 травня І996р. 

5 січня І996р. 
29 березня І996р. 

! 5 б 

І9 

5 
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?З 
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2 ДСК 
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ІЗ?9 

І380 

ІЗВІ 

1382 

ІЗВЗ 

1384 

1385 

- !8 -
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Протоколи засідань колегії 
прокуратури області за 1996 

4 

рік і матеріали до них.Том 2 20 травня І99бр. 
/№№ 4,5/. ЗІ травня І99бр. 

Протоколи засідань колегії 
прокуратури області за 1996 
рік і матеріали до них.Том З 26 червня І99бр. 
І №№ 6,7/. б липня І99бр. 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за І99б 
рік і матеріали до них.Том 4 
/з № 8 по }fo ІІ/. 

Протожоли засідань колегrr 
прокуратури області за І99б 
рік і матеріали до них. Том 
5 /останній/ /JM� І2,ІЗ/. 

Протоколи міжвідомчих нарад 
правоохоронних органів облас
тr за І99б рік і матеріали 
до них.

Протокол І постанови коорди-

З вересня І99бр. 
20 листопада 
І99бр. 

18 грудня І996р. 
26 грудня І99бр. 

І2 червня І99бр. 
ІІ липня І99�. 

наційних нарад за 1996 рrк І 19 лютого І99бр. 
матерrали до них. б листопада І99бр. 

Протоколи нарад при прокурорі 
області за 1996 рік І матеріа- 2 лютого І99бр. 
ли до них. ЗО грудня І99бр. 

r 5 

ІІ4 

!Об

128 

144 

26 

50 

44 

І б 
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Протокол наради при прокуро
рі області від 2 серпня І996 
року і матеріали до нього. 

Плани роботи прокуратури 
області на І996 рік /пів
річні/. 

!388 !нформаційний лист Генераль
ноЇ прокуратури УкраЇни про
позитивний досвід роботи про
куратури ТернопільськоЇ облас
ті щодо розкриття і розсліду
вання умисних вбивств від 27
червня 1996 року.

!389

4 

Інформаційні листи про пози
тивний досвід роботи проку
рорів області за 1996 рік. 

15 лютого І99бр. 
30 грудня І99бр. 

!390

І39І 

ІнформаціЇ прокурора облас
ті в Генеральну прокуратуру 
УкраЇни про стан прокурорсь
ко-слідчоЇ роботи,боротьбу 
зі злочинністю,зміцнення за- 4 січня І99бр. 
конності за 1996 рік. 20 грудня І99бр. 

ІнформаціЇ,доповідні запис
ки прокурора області в Ге
неральну прокуратуру Украї
ни про додержання вимог За
кону УкраЇни "Про об"єднан
ня громадян" в області за 
1996 рік. 

ІЗ грудня І99бр. 
24 грудня І99бр. 

5 t б 
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В!ДЦ!Л ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

1392 Аналізи ,узагальнення роботи 

органів прокуратури області 

по здійсненню загального 

нагляду за додержанням зако

нів за І996 рік. 

1393 

1394 

Узагальнення стану прокурорсь

кого нагляду за додержанням 

законів у економічній сфері 

та інших напрямках загально

наглядовоЇ діяльності рай

прокуратур області за І996 

рrк. 

Методичні рекомеІ-Щацrr по 

організаціЇ роботи міськрай

прокуратур по здійсненню за

гального нагляду,розроблені 
прокуратурою області в І996 

році. 

4 

1395 Довідки, інформаціЇ про робо
ту органrв прокуратури по 
здійсненню загального нагля
ду за виконанням законів в 

області за І996 рік. 
І8 січня І996р. 

27 грудня І99бр. 

1396 Довідки про наслідки переві
рок роботи по здісненню за
гального нагляду в райпроку
ратурах області за І996 рік. 

5 б 

26 
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Протести в порядку нагляду на 

акти,що суперечать законам r 

матеріали до них за !996 рік. 

Подання про усунення порушень 
. . . 

законrв r .матерrали до них за 
1996 рік. Том 1. 

Подання про усунення порушень 
. . . 

законrв r матерrали до них за 
1996 рік. Том 2. 

Подання про усунення порушень 

законrв r матерrали до них за 
1996 рік. Том З /останній/. 

ЦИВ1ЛЬНО-СУДОВИЙ В!ДЦ!Л 

Аналізи,узагальнення діяльнос

ті прокурорів у цивільному та 

арбітражному судочинстві r 

інші за 1996 рік. 

Узагальнення практики звернень 

прокурорів до суду з заявами в 
інтересах громадян та участі 
прокурорів в судовому розгляді 
справ даної категорії за І пів
річчя 1996 року /облпрокуратури 
та райпрокуратур області/. 

4 

7 лютого І99бр. 

ІЗ грудня І99бр. 

lI січня І99бр. 

ІЗ травня І99бр. 

14 травня І99бр. 

ЗО вересня 199бр. 

І ЖОВmіЯ І99бр. 

9 грудня І99бр. 
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Узагальнення практики участr 

прокурорів у розгляді справ 

арбітражним судом області за 

9 місяців І996 року /обл проку

ратури і райпрокуратур області/. 

1404 Методичні рекомендаці Ї "Підго

товка та пред" яв.пення: позов Їв 

про відшкодування шкоди,запо

дія:ноЇ підприємствам,установам, 

організаціям Їх працівниками" 
розроблені прокуратурою облас
ті в 1996 році. 

1405 

1406 

140? 

Доповідна записка прокуратури 

області в Генеральну прокура

туру УкраЇни про результати 
перевірки дотримання: арбітраж

ним судом області норм чинного 
законодавства від 16 серпня 
1996 року. 

Довідки про наслідки перевірок 
роботи по організаціЇ діяльнос
ті у цивільному та арбітражному 
судочинстві райпрокуратур облас
ті за 1996 рік. 

4 

Подання про усунення порушень 
законrв та матеріали до них

за 1996 рrк. 
23 квітня І99бр. 

25 грудня І996р. 
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КРИМ!НАЛЬНО-С.УДОВИЙ В!ДЦ!Л 

1408 Аналізи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
розглядом кримІнальних 
справ у судах за 1996 рік. 

1409 Інформації прокурора області 
в Генеральну прокуратуру 
України про стан участІ проку-

4 

рорІв у кримІнальному суда- 24 червня 1996р. 
чинствІ за 1996 рік. ЗО серпня 199бр. 

1410 

І4ІІ 

Довідки про наслідки переві
рок роботи по організаціЇ 

. . . 
дІяльностІ у кримІнальному 
судочинстві райпрокуратур 
області за 1996 рік. 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!в 

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ "ДЕР
ЖАВНИЙ КОРДОН ! МИТНУ СПРАВУ 

Узагальнення практики проку
рорського нагляду за додер
жанням законодавства про свободу 
совісті та релігійні організа
ці Ї, розгляду звернень громадян 
щодо міжконфесійних відносин 
проведені прокуратурою області 
за 1995-1996 роки. 

5 б 
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1412 Узагальнення стану прокурорсь- 1"" ДСК 

кого нагляду за додержанням 
законодавства про об"єднання 
громадян та стану виконання 
рішень суду,розпоряджень обл-
держадмrнrстрації з питань 
володіння культовими будівля-
ми і майном за І996 рік. Іб 

1413 Узагальнення практики проку- -.,f-

рорського нагляду за виконан-
ням слідчим підрозділом УСБ

в області вимог закону щодо 
збереження та вирішення пи-
тань про речові докази за 
1996 рік. з 

1414 ІнформаціЇ,доповідні записки +-" 

прокуратури області в Гене-
ральну прокуратуру України 
про стан прокурорського наг-
ляду за додержанням митного 
законодавства та законодавст-
ва в органах СБУ області за ? березня І99бр. 
!996 рік. 20 грудня І99бр. Іб 

І4І5 Довідка про наслідки перевір-
V-

ки проведеної Генеральною 
прокуратурою України в проку-
ратурі області стану додержан-
ня законодавства УкраЇни у 
сферах: міжконфесійних та між-
національних: відносин ВІД 

З вересня 1996 року. 24 
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1416 Довідки про наслідки перевірок 

стану дотримання Законів Украї

ни "Про свободу совісті: та ре

лігійні: організаціі","Про 

об"єднання громадян" в облас

ній і районних держадмі:ні:стра

цrях та подання про усунення 

порушень законів за 1996 рrк. 

1417 Доповідна записка про наслrд

ки перевірки в управлінні 

Служби безпеки Украіни в облас

ті законності реєстрації та 

1418 

14!9 

. . . 

вирrшення заяв r повrдомлень 

про злочини,достовірність Їх 

обліку від 26 червня І99б року. 

Доповідна записка про наслід

ки перевірки додержання мит

ними органами законодавства 

про адміністративну ві:дпові:

дальнrсть за порушення митних 

правил від 27 лютого І996 ро

ку. 

Довідки про наслідки переві

рок роботи райпрокуратур 

області по нагляд,у за додер

жанням законів Службою без

пеки та органами охорони 

державного і митного кордо

нів УкраЇни за І996 рік. 

4 J 5 б 

І22 

З ДСК 

.J.· 

9 

І5 
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Протести,подання про усунення 
порушень законrв та матеріали 
до них за І99б рік. 

Статистичний звіт про роботу· 
прокурора області по справах 
органів національноЇ безпеки 
/ф.П/ за І99б рік. 

СЛ!ДЧЕ УПРАВЛІННЯ 

І422 Аналізи,узагальнення стану 
злочинностr та прокурорсько
го нагляду за додержанням 
законності під час розсліду
вання злочинів,при проведенні 
слідства та дізнання в облас
ті за І996 рік. 

1423 Ана.лізи ,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
додержанням законності діз
нанням і слідчими органів 
внутрішніх справ Тернопільсь
коЇ області при розслідуван
ні кримінальних справ про 
нерозкриті злочини за !996 
рік /облпрокуратури та рай
прокуратур області/. 

4 r 

5 березня І99бр. 
? березня І99бр. 

5 

26 

8 

ІІб 

-+ 

?9 

6 



І ! 2

!424

- 27 -

з 

Аналізи,узагальнення стану 

додержання законностr орга-

нами дізнання і попереднього 

слідства УМВС України в Тер-

нопільській області при 
. . . 

слrдуваннr кримrнальних 

справ про злочини проти 

роз-

жит-

тя,здоров"я і гідності осо-
би за 1996 рік /облпрокура-

тури та райпрокуратур облас-
ті/. 

1425 Аналізи,узагальнення стану 

прокурорського нагляду за 

додержанням законодавства 

!426

. . . 

при розслrдуваннr кримrналь-

них справ про злочини проти 

життя,здоров"я і гідності 
особи,вчинені неповнолітні
ми та малолітніми,які не 

досягля вrку,з якого насту

пає кримінальна відповідаль
ність за 1996 рік /облпроку

ратури та райпрокуратур 

області/. 

Аналізи,узагальнення стану 
роботи правоохоронних орга
нів Тернопільської області 
по боротьбі із злочинністю 
в сфері економіки за 1996 
рік /облпрокуратури та рай
прокуратур області/. 

4 r 5 б 

б! 
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142? АналЇзи,узагальнення стану 
прокурорського на.гля,цу за 
виконанням законЇв при про-

1428 

1429 

1430 

. . . 

веденнr слrдства та дrзнан-
ня за І пЇврЇччя І996 року 
/райпрокуратур області/. 

ІнформацЇЇ в Генеральну про
куратуру України про стан 
злочинності Ї прокурорсько
го нагляду за виконанням за
конЇв при проведеннЇ слід
ства та дrзнання в областЇ 
за 1996 рЇк. 

ДовЇдки про наслідки пере
вЇрок роботи слЇдчого апа

рату органrв прокуратури 
області та прокурорського 
нагляду за слідством Ї діз
нанням за 1996 рЇк. 

4 

9 СЇЧНЯ І99бр. 
30 грудня І99бр. 

Подання та постанови про 
усунення порушень законів 
та матерЇали до них за 
1996 рік. 

15 березня 199бр. 
·2�а,це І996р_.

� � 1-4.J:дi/.J'r f,

І4ЗІ Наглядове провадження по 
кримінальній справі №!52298 
Паnадійчука 1.М.,засуджено
го за ст.ст.93 п.п. "В","г", 
"ж",140 ч.2, 229-І ч.З КК 
України до ВИНЯТКОВОЇ мЇри 
покарання за !996 рік. 

f 5 б 

57 

+ 

87 

79 

95 

142 
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Наглядове провадження по кри

мінальній справі № 116166 

Петрика М.М. /та інших/,засуд

:кеного за ст. ст. 93 п. п. "Г", 
11ж" ,69, 142 ч.3, 117 ч.3, 117 

ч.4, 118 ч.2, 17 ч.2, 93 п.п. 
11 а 11 

, "е " , "ж" , "з " , 222 ч. 1 КК

УкраЇНИ до ВИНЯТКОВОЇ міри 

покарання за 1996 рік.Том 1. 

!433 Наглядове провадження по кри

мінальній справі № 116166 

Петрика М.М. /та інших/, за

судженого за ст.ст. 93 п.п. 
"г 11 , "ж"

, 69, І42 ч.3, 117 ч.3, 

117 ч.4, І18 ч.2, І7 ч.2, 93 

п. п. 11 а 11 , 11 е 11 , 11 ж 11 , "з 11 , 222 ч. І ,

кк УкраЇни до ВИНЯТКОВОЇ міри 

покарання за І99б рік. Том 2. 

!434 Наглядове провадження по кри
мінальній справr № 116166 

Петрика М.М. /та інших/, за

судженого за ст.ст. 93 п.п. 
"г", "ж", 69, 142 ч.3, ІІ7 ч.3, 
ІІ7 ч.4, ІІ8 ч.2, 17 ч.2, 93 

п.п. "а", "е", "ж11 , "з", 222 ч.І 

кк УкраЇни до ВИНЯТКОВОЇ міри 
покарання за І996 рік.Том 3. 

І435 Наглядове проваджеЮІя по кри
мінальній справr № ІІ6І6б 

Петрика М.М. /та інших/, за
судженого за ст.ст. 93 п.п. 
"г","ж", 69, І42 ч.3, ІІ7 ч.3, 

ІІ? ч.4, ІІ8 ч.2, І7 ч.2, 93 
п.п. 11а", 11е", "ж", 11з", 222 ч.І

4 5 б 

263 

І92 

205 

+
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КR Украіни до ВИНЯТКОВОЇ мЇри 
покарання за І99б рік.Том 4. 

1436 Наглядове провадження по кри
мінальній справі № ІІбІбб 
Петрика М.М. /та інших/, за
судженого за ст.ст. 93 п.п. 
11г 11

,
11ж", 69, 142 ч.3, ІІ7 ч.З,

ІІ7 ч.4, ІІ8 ч.2, 17 ч.2, 93 
п • п • 11 а 11 

, 
11 е 11 

, 
11 ж 11 

, 
11 з 11 

, 222 ч • 1 
кк УкраЇни ДО ВИНЯТКОВОЇ міри 
покарання за 1996 рік.Том 5. 

1437 Наглядове провадження по кри
мінальній справі № ІІбlбб 
Петрика М.М. /та Їнших/,за
судженого за ст.ст. 93 п.п. 
11г r', 11 ж 11

, 69, 142 ч.3,Іl7 ч.3, 
ІІ7 ч.4, ІІ8 ч.2, 17 ч.2, 93 
п • п • 11 а 11 

, 
"е 11 

, 
11 ж 11 

, 
11 з 11 

, 222 ч • І 
кк УкраЇни ДО ВИНЯТКОВОЇ міри 
покарання за 1996 рік. Том б. 

!438 Наглядове провадження по кри
мінальній справі № ІІ6Ібб 
Петрика М.М. /та інших/, за
судженого за ст.ст. 93 п.п. 
11г11

, 
11ж", 69, 142 ч.3, 117 ч.З,

ІІ7 ч.4, ІІ8 ч.2, 17 ч.2, 93 
п.п. 11а", "е", "ж", "з" ,222 ч.І
кк УкраЇни до ВИНЯТКОВОЇ міри 
покарання за 1996 рік. Том 7. 

4 5 б 

251 

3ІЗ 

ЗІб 

-./-

280 
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!439 Наглядове провадження по кри-
мЇнальній справr }� ІІ6Іб6 
Петрика М.М. /та Їнших/, за-
судженого за ст.ст. 93 п.п. 
"г", "ж", 69, 142 ч.З, 117 ч.З, 
ІІ7 ч.4, 118 ч.2, 17 ч.2, 93 
п.п. "а", "е", "�к", "з", 222 ч.l 
кк УкраЇни ДО ВИНЯТКОВОЇ міри 
покарання за 1996 рЇк. Том 8 
/останній/. 

ВІ)JДІЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОНІВ СІІЕЦ!АЛЬНИМИ п:tдrозд!

ЛАМИ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВА
НОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ СЛІДЧОГО 

УПРАВЛІННЯ 

1440 Аналізи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
додержанням законодавства, 
спрямованого на боротьбу з 
організованою злочиннrстю 
за 1996 рік. 

144! інформаціЇ в Генеральну про
куратуру УкраЇни про стан 
прокурорського нагляду за до
держанням законодавства спря
мованого на боротьбу з органі
зованою злочинністю в області 
за 1996 рік. 

4 

4 січня І99бр. 
2 груДНJІ І99бр. 

5 

І2б 

Іб 

І 

:-

б 
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!442 Довідки про наслтдки перевірок 
дотримання чинного законодавст
ва у діяльності спеціальних 
підрозділів по боротьбі з ко
рупцією та організованою зло
чинністю органів внутрішніх 
справ та служби безпеки в облас
ті за 1996 рік. 

!443 Довідки про наслідки перевірок 
дотримання законностт при розгля-

!444

. . . 
ДІ заяв r повтдомлень про злочи-
ни,що надійшли у відділ "К" УС&

в області та в УБОЗ УМВС в облас
ті за 1996 рік. 

4 

Подання та постанови про усу

нення порушень законrв І ма
теріали до них за 1996 рік. 

12 січня І99бр. 
ЗІ грудня І99бр. 

1445 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
КFИМ!НАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО 

3АКОНОдЛІ1СТВА 

Узагальнення,аналіз стану 
прокурорського нагляду за 
додержанням кримінально-ви
конавчого законодавет.ва в

місцях попереднього ув"язнен
ня r виконання покарань прове
дені прокуратурою області за 
1996 рік. 

5 б 

34 

50 

·г

83 

2З 
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1448 
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Аналіз,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
додержаffіfям законів в ВТУ, 
проведені прокуратурою з 
питань нагляду за додержан-
ням кримінально-виконавчого 
законодавства за І996 рік. 

інформаціЇ в Генеральну про-
куратуру УкраЇни і облдерж-
адміністрацію про стан про-
курорського нагляду за до-
держанням законrв у виправ-
но-трудових установах облас-
ті за І996 рік. 

Доповідні записки,довrдки 
про проведену роботу по наг
ляду за виконанням Указу 
Президента УкраЇни від 27 
червня 1996 року "Про амніс
тію з нагоди п"ятої річниці 
незалежності України" за І996 
рік /по області і районах/. 

1449 Довідки про наслідки переві
рок роботи райпрокуратур 
області з питань нагляду за 
додержанням кримінально-ви
конавчого законодавства за 
1996 рік. 

4 ! 5 б 

зj 

ІІ січня 199бр. 
28 листопада І99бр. 24

+-

65 

54 
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ДовЇдки перевЇрок про додер-
жання законів,по,цання про 

. . . 

усунення недолrкrв в rнспек-

ціях виправних робЇт райвЇд-

ділів внутрішніх справ за 
1996 рік.Том l /Бережани-Ла.-

нівці/. 

І45І ДовЇдки перевrрок про додер

жання законів,подання про 

1452 

. . . 

усунення недолrктв в rнспек-

ціях виправних робіт райвід

дrлrв внутрrшнrх справ за 
1996 рік. Том 2 /останній/ 

/Підволочиськ-Шумськ,м.Терно-

піль/. 

Довідки перевrрок про додер-
. .

жання законrв в установr 
ЕГ-322/63, проведені проку

ратурою з питань нагляду за 
додержанням кримrнально-ви
конавчого законодавства за 
1996 рік /є загальні по всіх 

виправно-трудових установах/. 

1453 Довідки перевірок про додер-
. . 

жання законrв в установr 

ЕГ-322/112, проведені проку
ратурою з питань нагляду за 
додержанням кримінально-ви
конавчого законодавства за

1996 рік. 

"' 
� 

4 r 5 б ·�
..

ІЗ9 

l2I 

+ 

І46 

90 
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1454 Довідки перевrрок про додер

жання законrв,подання про 

усунення недоліків та мате

ріали до них в слідчому ізо

лято�і УВС/ ЕГ-322/202 / за 

1996 рік. 

1455 Подання про усунення порушень 

кримrнально-виконавчого зако

нодавства та матерrали до них 

за 1996 рік. 

I4ffi Протести,подання про усунення 

порушень кримінально-виконав
чого законодавства в установі 

ЕГ-322/63, внесені прокурату

рою з питань наглядУ за додер

жанням кримінально-виконавчого 

законодавства та матерrали до 

ни:х за 1996 рік. 

1457 Протести,подання про усунення 

порушень кримінально-виконав
чого законодавства в установі 

ЕГ-322/112, внесені прокурату

рою з питань нагляду за додер

жанням кримrнально-виконавчого 
законодавства та матерrали до 

них за 1996 рік. 

4 

12 березня l99бр. 

ЗО грудня І99бр. 

27 січня І99бр. 
26 грудня І99бр. 

10 СІЧНЯ І99бр. 
2 грудня І99бр. 

5 б 

ІОО ДСК 

52 

+ 

ІбЗ 

І54 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!в 
ПРО ПРАВА НЕПОВНОЛ!ТНіХ 

1458 Огляд,узагальнення стану про-
курорського наглядУ за додер-
жанням законrв про права не-
повнолЇтнЇх,проведенЇ проку-
ратурою областЇ за 1996 рЇк. 38 

1459 Узагальнення стану додержання 
законностr застосування захо-
дЇв впливу за правопорушення 
до осЇб,.якЇ вЇдбувають пока-
рання та вимог законодавства 
при розглядЇ заяв Ї скарг за-
суджених в БережанськЇй вихов-
но-трудовЇй колонЇЇ,проведенЇ 
прокуратурою з питань нагляду 
за додержанням кримЇнально-ви-
конавчого законодавства за 
1996 рЇк. ІО 

1460 АналЇзи,узагальнення стану 
-+-

прокурорського нагляду за 
виконанням законЇв про пра-
ва неповнолітнЇх за 1996 
рЇк /райпрокуратур області/. б? 

!46! ІнформацЇйний лист ГенеральноЇ 
прокуратури України про позитив-
ний досвід роботи прокуратури 
ТернопільськоЇ області по здійс-
ненню нагляду за дотриманням 
норм Закону України "Про освіту" 
від 28 березня 1996 року. 5 
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І462 

1463 

1464 

1465 

1466 
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!нформації,доповідні записки

в Генеральну прокуратуру
України про стан прокурорсь-
кого нагляду за додержанням
законrв про неповнолітніх за
1996 рік.

Довідки про наслідки переві-
рок роботи Борщівської рай-
прокуратури області з питань 
нагляду за додержанням зако-
нів про права неповнолітніх 
та дотримання законностr 
спідчими органів внутрішніх 
справ при порушенні кримі-
нальних справ щодо неповно-
літніх за 1996 рік. 

Довідки перевірок про додер
жання законів в Бережанській 
виховно-трудовій колонії за 
1996 рік. 

Протести,подання про усунення 

4 

19 квітня І99бр. 
ЗО грудня І99бр. 

порушень законів та матеріали 5 березня І996р. 

5 

32 

--t 

б 

+ 

87 

-1-

до них за 1996 рік. 4 листопада І99бр. 93 

Протести,подання про усунення 
порушень кримінально-виконав
чого законодавства в Бережансь
кій виховно-трудовій колонії, 
внесені прокуратурою з питань 
нагляду за додержанням кримі-
нально-виконавчого законодавст- 15 лютого І99бр.
ва та матеріали до них за І996 
рік. 

25 грудня І99бр. 88

б 
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1468 

1469 

І4?0 
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НАГ�ЗА �О�РЖАННЯМ ПНІРО-
ДООХО ННО О ЗАКОНОдАВСТВА 

!нформаційний лист про резупь-
тати прокурорського наг11Я,Цу за
додержанням природоохоронного
законодавства в облас'l'і за
1996 рік.

Довідки про наслідки перевірок 
роботи стану прокурорського 
нагляду за додержанням приро-
доохоронного законодавства в 
райпрокуратурах області за 
1996 рік. 

Протести в порядку нагп.яд,у на 
акти,що суперечать законам,по-
дання про усунення порушень 
законів та матеріали до них 27 

4 

ЛЮ'l'ОГО 199бр. 
за 1996 рік. 25 грудня І996р. 

НАГ� ЗА ДОдЕ� ЗАКОНО-
ДАВС А ПРО� Н!СТРАТИВН! 

ПРАВОПО � 

Довідки про наслідки перевірок 
роботи райпрокуратур області по 
здійсненню нагnядУ за додержан-
ням законодавства про адмініст-
ративні порушення та боротьбу з 
корупцією за 1996 рік. 

Протести в порядку нагля.цу на

акти,що суперечать законам, 
подання про усунення порушень 
законів та матеріали до них 4 січня І99бр. 
за !996 рік. 26 грудня І99бр. 

! 5 ! б

5 

V-

5 

79 

+ 

20 

90 
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ОРГАН!ЗАЦ!я РОБОТИ ТА КОНІ'РОЛЬ 
ВИКОНАННЯ 

І47І АналЇз роботи прокуратури облас- t 

тЇ по розгляду звернень громадян 
за !996 рЇк. Іб 

1472 ДовЇдки про наслЇдки перевірок + 
стану організаціЇ роботи в рай-
прокуратурах області за 1996 рік. 23 

в:tдд!л СТАТИСТИКИ 

І473 Статистичні данЇ про злочин-
ність та роботу прокуратури 
області за 1996 рік. 41 

1474 ЗведенЇ статистичні звіти про ...,.-

роботу прокуратури області 
/ф.І-СЛ,П,2-Е,додатки до них/ 

за 1996 рік. 25 

1475 Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур областЇ /ф.1-СЛ, 
П,2-Е,додатки до них/за 1996 
рік. Том 1 /Бережани-Ланівці/. ІбІ 

1476 Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.І-СЛ, 
П,2-Е,додатки до них/ за 1996 
рік. Том 2 /останній/ /Монасти-
риськ-Шумськ,місто Тернопіль, 
спецпрокуратура/. 14? 
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1477 

1478 

І479 

1480 

1481 

!482

Статистичні звіти про роботу 
прокуратури області /ф.П/ за 
1996 рік /слідчого управлін
ня та відцілів облпрокурату
ри/. 

В:tдц:tл КАдРіВ 

Звіт про роботу з кадрами 
за 1996 рік. 

Аналізи стану роботи з добо
ру,виховання і підготовки 
кадрів,дисциплінарноЇ практи
ки та атестування прокурорсь
ко-слідчих працівників проку
ратури області за 1996 рік. 

ВІДЦіЛ ШІАНУВАННЯ ! 

ФіНАНСУВАННЯ 

Штатні розклади працівників 
прокуратур області і районів 
та кошториси видатків на !996 
рrк. 

Баланс виконання кошторису 
видатків за 1996 рік. 

ПРОФСПіЛRОВИй КОМ!ТЕТ 

Протоколи з № І по № !6 засі-
дань профспілкового комітету 25 січня І99бр. 
за !996 рік. ІО грудня І99бр. 

! 5 І б 

62 

+ 

І6 

+ 

26 

70 

ІВ 

24 
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!484

!485

!486

1487 

1488 

1489 

- 4І -

з 

Кошторис прибутків і видат
ків та фінансовий звіт про 
його виконання за 1996 рік. 

1 9 9 ?  рік 

КЕР1ВНИЦТВО 1 КОНІ'РОЛЬ 

Накази прокурора області з 

4 

основної діяльності за 199? З січня l99?p. 
рrк. 19 грудня 199?р. 

Накази прокурора області з 
ОСНОВНО! діяльності за !99? 
РІК. 

Розпорядження прокурора 
області за !99? рік. 

Розпорядження прокурора 
області за 199? рік. 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за !997 
рік і матеріали до них. Том 
l /з №І по 1�/.

Протоколи засідань колегІІ 
прокуратури області за !99? 
рік і матеріали до них.Том

2 /№No 4,5/. 

!8 березня l99?p.
19 грудня 1997р.

І січня l99?p. 
25 грудня І99?р. 

28 січня І99?р. 
5 серпня І99?р. 

4 січня l99?p. 
28 лютого l99?p. 

14 березня І99?р. 
l? квітня l997p. 

r 5 б 

4 

49 

+-

з ДСК 

19! 

...L 

4 ДСК 

f-

lI2 

148 



І 2 
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1491 

1492 

1493 

1494 

1495 

1496 
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Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за І997 

рік і матеріали до них. Том 
З /з 1� б по 1ro 9/. 

Протоколи засідань колегrr 

прокуратури області за І997 
рік і матеріали до них. Том 
4 /NoN'o 10,11/. 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за І997 

4 

ІВ червня І997р. 
8 серпня І99?р. 

ІВ серпня І997р. 
23 вересня І997р. 

рік і матеріали до них. Том 28 жовтня І99?р. 
5 /останній/ /з № І2 по №І5/.30 грудня І99?р. 

Протокол і постанови коорди
наційних нарад за І997 рік 
і матеріали до них. 

18 лютого 1997р. 
ЗО травня 1997р. 

Протоколи нарад при прокуро- І2 лютого І997р. 
рі області за 1997 рік. 24 листопада І997р. 

Плани роботи прокуратури 
області на 1997 рік /пів
річні/. 

Аналізи роботи органів і 
відділів прокуратури області 

щодо розглядУ звернень гро
мадян за І997 рік. 

5 І б 

165 

І46 

+ 

Іб9 

·І-

37 

15 

23 

59 



l ! 2

І497 

І498 

І499 

І500 

І50І 
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Узагальнення стану прокурорсь-
кого нагляду за додержанням 
законодавства про об"єднання 
громадян за l півріччя 1997 
року. 

Інформаційні листи про пози
тивний досвід роботи проку
рорів області за 199? рік. 

Інформації прокурора області 
в Генеральну прокуратуру 
України про стан прокурорсь
ко-слідчої роботи,боротьбу 

. . . 
зr злочиннrстю,змrцнення 
законностr за 1997 рік. Том 
l. 

!нфориації прокурора області
в Генеральну прокуратуру
України про стан прокурорсь
ко-слідчої роботи,боротьбу
зі злочинністю,зміцнення за
конностr за І997 рік.Том 2
/останній/.

!нформація,доповідна записка
прокурора області в Генераль
ну прокуратуру Укра.Їни про
додер�ання вимог Закону

28 лютого 1997р. 
І9 грудня І997р. 

9 січня І997р. 
26 червня І997р. 

4 липня І99?р. 
26 грудня І99?р. 

України "Про об"єднання гро- 26 липня І997р.
мадян" в області за І99? рік. 15 жовтня І997р.

! 5 б 

8 ДСК 

14 

ІОВ 

105 

+ 

І4 
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Довідка про насиідки перевірки, 

проведеноЇ Генерапьною прокура

турою України стану організації 

роботи прокуратури обиасті по 

виконанню Закону УкраЇни " Про 

прокуратуру" від Іб січня !997 

року. 

Рішення колегії ГенеральноЇ 

прокуратури України щодо зві

ту прокурора обиасті про про

ведену роботу від ІЗ лютого 

199? року та пиан його виконан-

ня. 

В!ДЦ!Л ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

Анаnіз,узагаnьнення роботи 

органів прокуратури обпасті 

по здійсненню загального наг

nя.ду за додержанням законів 

за !997 рік. 

!505 Довідки,інформаціЇ про роботу 

органів прокуратури по здійс

ненню загального нагмду за 

4 

виконанням законrв в області 28 січня І997р. 

5 

15 

б 

ЗІ 

за !99? рік. 26 грудня І99?р. 97 

1506 Довідки про наслідки переві

рок роботи по здійсненню за

гального нагляду в раІпроку

ратурах обиасті за 1997 рік. 43 

б 

+ 

1 

+-

+
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Протести в порядку нагляд,у на 
акти,що суперечать законам І

матеріали до них за 1997 рік. 

Подання про усунення порушень 
. . . 

законrв І матерrали до них за 
І997 рік. Том І. 

4 

І5 січня І99?р. 
24 грудня І997р. 

22 СІЧНЯ І997р. 
І квітня І997р. 

!509 Подання про усунення порушень 

І5ІО 

!5ІІ

І5І2 

. . . 

законrв r матерrали до них за 
І99? рік. Том 2. 

Подання про усунення порушень 
законів і матеріали до них за 
І997 рік. Том З /останній/. 

цивільно-СУдовий в:tдціл 

Аналіз,узагальнення діяльнос-
. . . 

ТІ прокурорІв у ЦИВІЛЬНОМУ та 
арбітражному судочинстві І

інші за І997 рік. 

І8 квітня І997р. 
15 липня 1997р. 

Іб липня І997р. 
26 грудня 1997р. 

інформаційний лист ГенеральноЇ 
прокуратури УкраЇни "Про робо
ту міськрайпрокурорів Тернопіль
ськоЇ і ХмельницькоЇ областей 
по пред"явленню позовів про від

шкодування збитків за рахунок 
посадових осіб" від 12 червня 
1997 року. 

J 5 !б

f 

І4І 

15І 

Іб8 

І46 

69 

+ 

5 
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інформаціЇ,доповідні записки 
прокуратури області в Генераль
ну прокуратуру УкраЇни про 
стан участі прокурорів у ци-

4 

вільному та арбітражному суда- ІІ червня І99?р. 
чинствr за І997 рік. 26 грудня І997р. 

І5І4 Довідки про наслідки переві
рок роботи по організаціЇ 

. . . 

ДІЯЛЬНОСТІ у ЦИВІЛЬНому та 
арбітражному судочинстві 
райпрокуратур області за 
1997 рік. 

І5І5 Подання про усунення порушень 
законІв та матерІали до них 
за 1997 рrк. 

КFИМіНАЛЬНО-С.УДОВИй В1:дц!Л 

Ібlб Аналізи ,узагальнення стану 
прокурорського наглЯдУ за 
розглядом кримінальних справ 
в судах за 1997 рік. 

І5І7 інформації прокурора області 
в Генеральну прокуратуру 

про-

26 серпня І997р. 
29 вересня І99?р. 

УкраЇни про стан участі 
курорів у кримінальному 
дочинстві за 1997 рік. 

су- 9 січня І99?р. 
10 грудня І997р. 

5 б 

32 

50 

33 

56 

!4
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І5І8 

І5І9 

І520 

1521 
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ДовЇдка про наслЇдки перевЇр
ки проведеноЇ Генеральною 
прокуратурою УкраЇни в проку
ратурЇ областЇ органЇзацЇЇ 
роботи по участЇ прокурорЇв у 
судових процесах та по пrдтри
манню державного обвинувачення 
від 9 сЇчня І997 року. 

ДовЇдки про наслЇдки перевЇрок 
роботи по організацЇЇ діяль
ностr у кримrнальному судо
чинствr райпрокуратур області 
за 1997 рrк. 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАRОН!В 
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУtДЕР
ЖАВНИй КОРДОН 1 МИТНУ СПРАВУ 

Аналіз стану додержання законо
давства УкраЇни щодо міжконфе
сЇйних відносин в областЇ за 
ІО мЇсяців !997 року. 

Інформація,доповЇдна записка

прокуратури області в Генераль
ну прокуратуру УкраЇни про стан 
прокурорського нагляду за додер
жанням митного законодавства та 
законодавства в органах СБУ 
області за 1997 рЇк. 

4 5 б 

б 

51 

18 

J.-

7 березня 1997р. 
14 квЇтня І99?р. ІО 
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1522 Довідки,інформаціЇ про нас-
лідки перевірок стану про-
курорського нагляду за до-
держанням законодавства у 
сфері міжконфесійних,між-
національних відносин,зако-
нодавства про об"єднання 
громадян в області та подан-
ня про усунення порушень за-
конів за І997 рік. 9! 

1523 Протести,подання про усунен- +--
ня порушень законrв та мате- зо січня І997р. 
ріали до них за !997 рік. І2 грудня І997р. І45 

1524 Статистичний звіт про роботу -;-

прокурора області по справах 
органів національноЇ безпеки 
/ф.П/ за 1997 рік. ІО 

В!ДЦ!Л НАГJЩDУ ЗА ДОДЕРЖАІ-ІНЯМ 
ЗАКОНІВ ПРИ ПРОВFДЕНН! СЛ!ДСТ-
ВА ОРГАНАМИ ПРОRУРАТУРИ СЛ!Д-

ЧОГО УПРАВЛ!ННЯ 

І525 Аналізи,узагальнення стану зло-
чинностr r прокурорського наг-
ляду за додержанням законності 
під час розслідування злочинів, 
при проведенні слідства та діз-
нання в області за І997 рік. 45 
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1526 1нформаціЇ а Генеральну проку
ратуру УкраЇни про стан злочин
ності і прокурорського нагляду 
за виконанням законrв при про-

1527 

. .

веденнr слrдства та дrзнання в 
області за 1997 рік. 

Довідки про наслідки перевірок 
роботи слідчого апарату орга
нів прокуратури області та про
курорського нагляду за слідст
вом і дізнанням за 1997 рік. 

1528 Наглядове провадження по кри
мінальній справі f 161234 
Гончара Т.В.,засудженого за 
ст.ст. 93 п.п."а","ж","д", 
117 ч.4, 118 ч.2, 142 ч.З КК 
УкраЇни до ВИНЯТКОВОЇ міри 
покарання за 1997 рік. 

ВідціЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА 
слідчими ОРГАНІВ ВНУТРіІІІН!Х 

СПРАВ сл:tдчого УПРАВЛІННЯ 

І9 березня І99?р. 
26 грудня І997р. 

1529 Узагальнення стану прокурорсь
кого нагляду за дотриманням за
конності при розслідуванні кри
мінальних справ органами дізнан
ня і попереднього слідства УМВС 
в області за 199? рік. 

зз 

1? 

88 

46 

б 
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1530 ДовЇдки про наслrдки перевЇ
рок стану дотримання закон
ностЇ органами дЇзнання Ї по
переднього слЇдства райвЇдді
лів УМВС в області та проку
рорського нагляду з цього 
питання в райпрокуратурах 
області за 1997 рік. 

І5ЗІ 

І532 

Подання та постанови про 
усунення порушень законrв r 
матеріали до них за І997 рЇк. 

ВІДЦіЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАН
НЯМ ЗАКОНІВ СПЕЦіАЛЬНИМИ 
ПіДРОЗДіЛАМИ ПО БОРОТЬБі 3 
ОРГАНіЗОВАНОЮ злочинн!стю 

сл!дчого УПРАВЛіННЯ

Аналізи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
додержанням законодавства, 
спрямованого на боротьбу з 
організованою злочиннrстю 
за І997 рЇк. 

1533 1нформацЇЇ в Генеральну про
куратуру УкраЇни про стан 
прокурорського нагляду за до
держанням законодавства спря
мованого на боротьбу з орга-

4 

8 січня І997р. 
ЗІ грудня І99?р. 

нізованою злочинністю в облас- ІО сЇчня І997р. 

! 5

26 

ІІЗ 

99 

ті за 1997 рЇк. З жовтня І997р. 39 

І б 

-/ 
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І5.'35 

1536 

15.37 
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ДовЇдки про наслІдки переві-
рок дотримання чинного зако-

. . 
нодавства у дІяльностІ спе-
цЇальних підроздЇлЇв по бо-

ротьбі з корупцЇєю та органЇ-
зованою злочинністю органів 
внутрішнЇх справ та служби 
безпеки в області за 199? рЇк. 

ДовЇдки про наслЇдки переві-
рок дотримання законностЇ при 

. . . 
розглядr заяв r повІдомлень 
про злочини,що надЇйшли у 
вЇдцЇл "К" УСБУ в області та 
в УБОЗ УМВС в області за 1997 
рrк. 

Подання та постанови про 
усунення порушень законrв r 
матерЇали до них за І99? рік. 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ КН1М!-

4 

ІО сЇчня І99?р. 
29 грудня І997р. 

НАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

АналЇз,узагальнення стану 
прокурорського нагл.яд,у за 
додержанням кримінально-
виконавчого законодавства 
в місцях попереднього ув"яз-
нення І виконання покарань, 
проведені прокуратурою обnас-
ті за І997 рік. 

r 5 б 

зо 

·,

59 

'1"" 

53 

29 
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1538 Аналізи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
додержанням законів в ВТУ·, 
проведені прокуратурою з 
питань нагля,цу за додержан
ням кримінально-виконавчого 
законодавства за 1997 рік. 

1539 Аналізи,узагальнення стану 
додержання кримrнально-ви
конавчого законодавства по 
наслідках перевірок роботи 
інспекцій виправних робіт 
райвідділів внутрішніх справ, 
проведені райпрокуратурами 
області за 1996 рік Ї І квар
тал 1997 року. 

4 

1540 ІнформаціЇ в Генеральну про
куратуру УкраЇни і облдерж
адміністрацію про стан про
курорського наглядУ за додер
жанням законів у виправно
трудових установах області ІЗ січня І997р. 

29 вересня 1997р. за 1997 рік. 

1541 Довідки про наслідки переві
рок роботи райпрокуратур 
області з питань нагnядУ за 
додержанням кримінально-ви
конавчого законодавства за 
1997 рrк. 

! 5 б 

68 

38 

+ 

71 



І 2 

1542 

1543 

1544 

- 5З -
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Довідки перевrрок про додер-

жання законів,подання про 

усунення недоліків в інспек-

ціях виправних робіт райвід-

ділів внутрішніх справ за 
І997 рік. Том І _/Бережани -

Козова/. 

Довідки перевірок про додер-

жання законrв, подання про 
. . . 

усунення недолrкrв в rнспек-

ціях виправних робіт райвід-

ділів внутрішніх справ за 

!997 рік. Том 2 /останній/

/Кременець-Шумськ,м.Тернопіль/.

Довідки перевірок про додер-

жання законів в установі 

ЕГ-322/63,проведені прокура-

турою з питань нагляду за 

додержанням кримrнально-ви-

конавчого законодавства за 

1997 рікіє загальні по всіх 

виправно-трудових установах/. 

1545 Довідки перевірок про додер

жання законів в установі 

ЕТ-322/112,проведені прокура

турою з питань нагляду за 

додержанням кримінально-вико

навчого законодавства за !997 

рік. 

4 r 5 б 

t 

І4І 

І48 

+ 

94 

ІІІ 
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1546 Довідки перевірок про додер

жання законів,подання про 

усунення недоліків та мате

ріали до них в слідчому ізо

ляторі УВС/ ЕГ-322/202/ за 

1997 рік. 

1547 

4 

Подання про усунення пору

шень кримrнально-виконав

чого законодавства та мате

ріали до них за 1997 рік. 
ІЗ січня І997р. 

І8 грудня І997р. 

5 

93 

f 

60 

1548 Протести,подання про усунен

ня порушень кримrнально-ви

конавчого законодавства в 

установі ЕІ'-322/63,внесені 

прон:уратурою з питань нагля

ду за додержанням криміналь

но-виконавчого законодавства 
та матеріали до них за 1997 
рік. 

14 січня І997р. 

29 грудня І997р. 98 

І549 Протести,подання про усунен
ня порушень кримінально�ви

конавчого законодавства в 

установі ЕІ'-322/112,внесені 

прокуратурою з питань нагля

ду за додержанням криміналь

но-виконавчого законодавства 

та матеріали до них за !997 З січня І997р. 
рік. 22 грудня І99?р. ІбЗ 

6 

ДСК 
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1550 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 

І1Ю ПРАВА НЕПОВНОЛ!ТН!Х 

АналЇз,узагальнення стану про

курорського нагляду за додер

жанням законrв про права непов-
. . . 

нолrтнrх,проведенr прокурату-

рою областЇ за І997 рЇк. 

І55І Узагальнення стану додержання 

в БережанськЇй виховно-трудо

вЇй колоніЇ законодавства про 

режим щодо застосування захо

дrв заохочення,поступлення та 
зберЇгання заборонених предме

тЇв,при розгляді звернень,про

ведене прокуратурою з питань 

нагляду за додержанням кримЇ
нально-виконавчого законодавст
ва за 1997 рік. 

4 ! 5

t 

37 

9 

1552 АналЇзи,узагальнення стану 

прокурорського нагляду за ви

конанням законів про права 
неповнолітніх за І997 рік 
/райпрокуратур області/. 

+ 

1553 Доповідна записка,інформацЇЇ 
в Генеральну прокуратуру 

УкраЇни про стан прокурорсь
кого нагляду за додержанням 
законів про неповнолrтнrх за 24 лютого І997р. 

38 

І997 рік. І2 листопада І997р. ІЗ 

б 
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1554 Довідки про наслідки переві

рок роботи райпрокуратур 

області з питань наглядУ за 

додержанням законrв про пра

ва неповнолітніх за 1997 рік. 

!555 Довідки перевірок про додер

жання законів в Бережанській 

виховно-трудовій колоніЇ,про

ведені прокуратурою з питань 

наглядУ за додержанням кримr

нально-виконавчого законодавст

ва за 1997 рік. 

І5Е:б Протести t подання про усунення 

4 

порушень законів та матеріали 2І січня І997р. 

5 ! б

Зб 

68 

до них за 1997 рік. 4 грудня І997р. ІІ? 

1557 Протести,подання про усунення 

порушень кримінально-виконав

чого законодавства в Бережансь

кій виховно-трудовій колоніЇ, 

внесенr прокуратурою з питань 

наглядУ за додержанням кримr

нально-виконавчого законодавст-

ва та матеріали до них за 1997 б лютого І997р. 

рік. 2І листопада І997р. 64 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРИРОДО-

ОХОЮffіЮГО ЗАКОНОдАВСТВА 

1558 Аналізи стану додержання приро

доохоронного законодавства та 
організаціЇ прокурорського наг

ляду на цій ділянці роботи за 

1997 рік. Іб 
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1559 !нформацЇЇ,доповідні записки
в Генеральну прокуратуру Укра-
Їни про стан додержання зако-
нів про охорону на.вкоииmнього
природного середовища обnастЇ 20 січня 1997р.
за 1997 рік. 25 грудня 1997р. 24 

1560 Довідки про наслідки переві-
рок роботи стану прокурорсь-
кого нагляду за додержанням 
природоохоронного законодавст-
ва в райпрокуратурах об11асті 
за. !997 рік. 10 

1561 Протести в порядку нагляду на
акти ,що суперечать законам, 
подання про усунення порушень 
законів та матеріали до них 17 січня І997р.
за !997 рік. 4 грудня І997р. 70 

НАГ

� 

ЗА 
�ОДЕ

� 

ЗА

К
О
Н
�
-

ДА.ВС А 
ПРО 

�ТРАТИВН ПРАВОПОР 

1562., Узагальнення стану боротьби з 
коруrщією в об11астЇ та проку-
рорського нагпя,цу з цього пи-
тання за !996 рік і І півріч-
чя 1997 року /облпрокуратури 
та райпрокуратур об11асті/. 151 

1562� Узагальнення стану боротьби з 
-f-корупцією в області та прокурор-

ського нагnяду з цього питання 
за 1997 рік /обmрокуратури та 
райпрокуратур області/. 62 

1563 Довідки про наслідки переві-
рок роботи райnрокуратур обиас-
ті по здійсненню наrи.яду за 
додержанням законодавства про 



І 2 

І5б4 

1565 

І5бб 

І567 

- 58 -
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адмЇністративнЇ порушення та 
боротьбу з коруІЩЇєю за !997 
рrк. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЮБОТИ ТА 
КОНТЮЛЬ ВИКОНАННЯ 

Довідки про наслідки переві-
рок стану організаціЇ роботи 
в райпрокуратурах області за 
!997 рік.

ВіДД!Л СТАТИСТИКИ 

Збірник статистичної Їнформа-
ціЇ про злочиннЇсть,розкриття 
злочинів,слідчу роботу і про-
курорський нагляд за І997 рік 
виданий Генеральною прокура-
турою України /є дані по облас-
ті/. 

Статистичні дані про злочин-
ність та роботу прокуратури 
області за І997,І99З-І997 ро-
ки. 

Зведені статистичні звіти про 
роботу прокуратури області 
/ф.І-СЛ,П,2-Е,2-К,додатки до 
них/ за І997 рік. 

4 5 б 

І4 

Іб 

22 

28 

26 



І 2 

1568 

І569 

І570 

1571 

І572 
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Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.І-СЛ, 
П,2-Е,додатки до них/ за !997 
рік. Том l /Бережани-Кременець/. 

Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.l-СЛ, 
П,2-Е,додатки до них/ за 1997 
рік. Том 2 /останній/ /Ланів-
ці-Шумськ,місто Тернопіль, 
спецпрокуратура/. 

Статистичні звіти про роботу 
прокуратури області /ф.І-СЛ, 
П,2-Е,2-R,додатки до них/ за 
1997 рік /слідчого управління 
та 

. . . 
ВІДДІЛІВ 

В!дціЛ 

облпрокуратури/. 

Ю\ЦР1в 

Звіт про роботу з кадрами 
за 1997 рЇк. 

Узагальнення,аналізи стану ро-
боти з кадрами,дисциплінарноЇ 
практики,атестування працівни-
. . 

кrв,присвоєння класних чинrв 
та роботи з резервом кадрів за 
1997 рік. 

4 ! 5 І б 

!40

І48 

+ 

64 

І9 

26 
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Довідки про наслідки пе�ві
рок стану роботи з кадрами в 
райпрокуратурах області за

!997 рік.

ВІДЦІЛ ІШАНУВАННЯ ! 

ФіНАНСУВАННЯ 

4 

1574 Іllтатні розписи працівників 
про1<уратур області і райо
нів та кошторис видаткrв на 
!997 рік.

І575 

1576 

1577 

1578 

Баланс виконання кошторису 
видатків за !997 рік. 

ПРОФСПіЛКОВИй КОМ!ТЕІ' 

Протоколи з J,Іо l по 1� ІО за-
сідань профспілкового коміте- б лютого І997р. 
ту за !997 рік. ЗІ грудня І997р. 

Фінансовий звіт про виконан
ня

1
коmторису прибутків r ви

датків за !997 рік. 

І 9 9 8 рік 

КЕР!вНИЦТВО 1 КОНТЮЛЬ 

Накази прокурора області з 
основноЇ діяльності за !998 ЗО січня І998р. 
рік. ЗО грудня І998р. 

5 І 6 

І5 

47 

29 

.- -

24 

----

2 
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І579 Розпорядження прокурора облас- 4 січня І998р. +-

І580 

ті за І998 рік. 24 грудня І998р. 230 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за І998 
рік і матеріали до них.Том І 
/hrьJ;, І, 2/. 

5 лютого І998р. 
І8 лютого І998р. 203 

І58І Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за І998 

1582 

1583 

І584 

І585 

рік і матеріали до них.Том 2 І2 березня І998р. 
/№� 3,4/. ІЗ квітня І998р. 139 

Протоколи засідань кoneгrr 
прокуратури області за І998 
рік Ї матеріали до них.Том 
З /1;}Jo 5,6/. 

Протоколи засідань колегіЇ 
прокуратури області за І998 
рік і матеріали до них.Том 
4 /1�№ ? ,8/. 

Протоколи засідань колегrr 
прокуратури області за І998 

20 червня І998р. 
25 червня І998р. 

26 серпня І998р. 
І вересня І998р. 

рік і матеріали до них. Том 5 жовтня І998р. 
5 /з № 9 по� І2/. І2 листопада І998р. 

Протоколи засідань колегії 
прокуратури області за 1998 
рік і мат�ріали до них. Том 20 пистопм� І998р.
б /останнrй/ / 11 ІЗ,14/. 8 грудня IW8p. 

78 

ІЗб 

!58

+ 

І?8 

t 
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І588 

І589 

І590 

І59І 

І592 
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ІЗ січня І998р. 

Протоколи r постанови міжві
домчих нарад правоохоронних 
органів області за І998 рік 
і матеріали до них. 26 листопада І998р. 

Протокол і постанови коорди
наційних нарад за І998 рік і 
матерrали до них. 

Протоколи нарад при прокуро-

5 березня І998р. 
26 листопада І998Р. 

рі області за І998 рік r ма- ЗІ сrчня І998р. 
теріали до них. Том І. 2І липня І998р. 

Протоколи нарад при прокуро
рі області за !998 рік і ма-
терrали до них. Том 2 /остан- 22 липня І998р. 
ній/. 22 грудня І998р. 

Плани роботи прокуратури 
області на І998 рік /півріч
ні/. 

Аналіз роботи органrв проку
ратури області щодо розгляду 
звернень громадян за І998 рік. 

інформаційні листи Генераль
ноЇ прокуратури УкраЇни про 
практику роботи прокуратури 
ТернопільськоЇ області за 
І998 рік. 

12 січня І998р. 
2З квітня І998р. 

! б

38 

53 

і 
98 

-!-

94 

29 

8 

б 
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1593 

1594 

1нформаційні писти про пози-
тивний досвід робО'l'и прохуро- І иис�опада І998р. 
рів області за 1998 рік. 18 грудня І998р. 

1нфор.мації,доповідні записки 
прокурора області в Генераль
ну прокуратуру України про 
стан прокурорсько-спідчої ро
боти,боротьбу зі зпочинністю, 
зміцнення законності за 1998 1 січня І998р. 

14 

рік. Том І. І? серпня І998р. ІІЗ 

1595 !нформації,доповідні записки
прокурора області в Генераль
ну прокуратуру України про
стан прокурорсько-слідчої ро
боти,боротьбу зі злочинністю,
зміцнення законності за 1998 28 серпня І998р.
рік. Том 2 /останній/. І5 грудня І998р. ІІ9 

159бJ 

В!ДЦ!Л ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЩІl 

Аналіз,узагальнення роботи 
органів прокуратури області 
по здійсненню загального 
нагляду за додержанням зано
нів за 1998 рік. 

І59б ('І(.-- Довідки, інформації про роботу 
органів прокуратури по здійс-

1597 

ненню загапьного нагп.я,цу за 
виконанням законів в області 
за 1998 рік. 

Довідки про наслідки переві
рок роботи по здійсненню за
гального нагпя.цу в райпроку
ратурах області за 1998 рік. 

ІЗ січня 1998р. 
І8 грудня І998р. 

74 

ІІб 

56 

+-

+
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1598 Протести в порядку нагnя.цу 

на акти,що суперечать зак0-

нам і матеріали до них за 

1998 рік. Том І. 

1599 Протести в порядку нагляду 

на акти,що суперечать зако-
. . 

нам І матерrапи до них за 
!998 рік. Том 2.

1600 Протести в порядку нагляду 

на акти,що суперечать зако

нам Ї матеріали до них за 
!998 рік. Том З /останній/.

І60І Подання про усунення пору-

1602 

. . . 

· шень законrв І матерrали до
них за 1998 рік. Том І.

Подання про усунення пору-

4 

б січня І998р. 

2І серпня І998р. 

ЗІ серпня І998р. 

ЗІ серпня І998р. 

17 грудня І998р. 

21 січня І998р. 

23 квітня І998р. 

шень законів Ї матеріали до 27 квітня І998р. 

!603

Іб04 

них за !998 рік.Том 2. ЗІ липня І998р. 

Подання про усунення пору-
. . . 

шень законrв І матерrали до 
них за 1998 рік. Том З. 

Подання про усунення пору

шень законів і ма.теріали до 

З серпня І998р. 

25 серпня І998р. 

них за 1998 рік.Том 4 /остан- 26 серпня І998р. 
ній/. 24 грудня І998р. 

! 5 І б 

ІІб 

ІІ4 

127 

!37

149 

!53

+ 

14.б 
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ЦИВ !ЛЬНО-СУДОВИй В!ДЦ!Л 

Аналіз,узагальнення діяльнос
ті прокурорів у цивільному та 
арбітражному судочинстві r 
інші за !998 рік. 

4 

!606 ІнформаціЇ,доповідна записка 
прокуратури області в Гене
ральну прокуратуру УкраЇни 
про стан участі прокурорів у 
цивільному та арбітражному 
судочинстві за !998 рік. 

!4 січня І998р.
26 жовтня І998р.

І607 Довідки про наслідки переві
рок роботи по організаціЇ 
діяльності у цивільному та 
арбітражному судочинстві рай
прокуратур області за !998 
рік. 

І608 

1609 

Подання про усунення порушень 
законів та матеріали до них 5 січня І998р. 
за !998 рік. 28 грудня 1998р. 

КРИМІНАЛЬНО-СУДОВИЙ В!ДЦ!Л 

Аналізи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
розглядом кримінальних 
справ в судах за 1998 рік. 

r 5 І б 

f 

?4 

16 

123 

-J-

90 

І 

+-· 

94 
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ІбІО інформацЇЇ прокурора облас
тЇ в Генеральну прокуратуру 
України про стан участЇ про
курорЇв у кримЇнальному су
дочинствЇ за 1998 рЇк. 

ІбІІ ДовЇдки про наслЇдки перевЇ
рок роботи по організацЇЇ 
дЇяльності у кримЇнальному 
судочинствr райпрокуратур 
області за І998 рік. 

НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОН!В 
ПРО НАЦіОНАЛЬНУ БF.ЗІІЕКУ, ДЕР
ЖАВНИЙ КОРДОН 1 МИТНУ СПРАВУ 

ІбІ2 Узагальнення стану додержан
ня законностr при проваджен
нr дrзнання митницею та роз-

. . . 
слrдуваннr кримrнальних справ 
слідчими УСБУ Ї стану розгля
ду та нагляду за вирЇшенням 
звернень громадян з питань 
слідства за 1998 рЇк. 

ІбІЗ Довідка за наслідками перевір
ки виконання Закону України 

19 березня l998p. 
2 жовтня l998p. 

"Про оперативно-розшукову діяль
ність" пЇдрозділами захисту 
національної державності та 
контррозвідки УСБ в області вrд 
29 червня 1998 року. 

!9

42 

ІЗ 

ІО ДСК 
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!6!4 Довідка про наслідки перевір.. 

1ш стану роботи з і звернення

.ми громадян,.які надійшли в 
управління Служби безпеки 

України в області від 7 жовтня 
!998 року.

ІбІ5 Доповідна записка,довідки про 

наслідки перевірок додержання 
митними органами законодавства 
про адміністративну відповідаль

ність за порушення митних пра-

ІбІб 

. . 

вил,про зовнrшньоекономrчну 
. . 

дrяльнrсть,про виконання вимог 
митного кодексу щодо контролю 

за товарами та предметами тим

часово ввезеними на терит.орію 
УкраЇни за І998 рік. 

Протести,подання про усунення 

порушень законів та матеріали 9 січня І998р. 

15 

до них за !998 рЇк. 29 грудня І998р. ІЗ? 

ІбІ7 

з 

б 

Подання про усунення порушень 
законодавства та матеріали до 
нього від 28 серпня !998 року. Іб ДСК 

ІбІ8 Статистичний звіт про роботу 
прокурора області по справах 
органів національноЇ безпеки 
/ ф.П / за !998 рік. 9 
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В!.ПД!Л НАГЛЯДУ ЗА ДОдЕРЖАН
:НЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ІІРОВFДЕНН! 
СЛІДСТВА ОРГАНАМИ ПРОКУРА
ТУРИ СЛ!ДЧОГО УПРАВЛ!ННЯ 

ІбІ9 Аналізи,узагальнення стану

злочинності Ї прокурорського 
нагляду за додержанням закон
ності під час розслідування 
злочинів,при проведенні слід
ства та дІзнання в області 
за !998 рік. 

4 

І620 інформаціЇ в Генеральну про
куратуру УкраЇни про стан 
ЗЛОЧИННОСТІ і прокурорського 
нагляду за викона:ннmА зако
нів при проведенні слЇдства 
та дІзнання в області за 
!998 рЇк.

ІО березня І998р. 
26 грудня І998р. 

Іб2! ДовЇДІ{И про наслідки переві
рок роботи слідчого апарату 
органів прокуратури об ласт і 
та прокурорського нагляду за 
СЛІДСТВОМ і дЇзнанням за 1998

рік. 

!622 Наглядове провадження по 
кримінальній справі №167676 
Сая 0.3.,засудженого за ст. 
ст. 142 ч.2, 142 ч.3, 93 п."а", 
100, 93 п.п. "а","з", 93 п.п. 
"а", "е", "з", 142 ч.З, 215-3 ч.З, 
!44 КК УкраЇни до ВИНЯТКОВОЇ

міри покарання за !998 рік.Том!.

5 

160 

66 

5І 

ІЗ5 

І б 

+-
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Іб23 Наглядове провадження по кри

мінальній справr № Іб7676 

Іб24 

Сая О.З., засудженого за ст.ст. 

142 ч.2, 142 ч.З, 93 п. "а", 

100, 93 п.п. "а","з", 93 п.п. 

"а", "е", "з", І42 ч.З, 215--3 ч.З, 

144 КК УкраЇни ДО ВИНЯТКОВОЇ

міри покарання за 1998 рік. 

Том 2 /останній/. 

ВіДЦіЛ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРJКАННЯМ 
ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ ДіЗНАШfЯ ТА 
СЛіДЧИМИ ОРГАН!В ВНУТРІІШ-І!Х 

СПРАВ СЛ1ДЧОГО УПРАВЛіННЯ 

Аналізи,узагальнення стану 

прокурорського нагляду за 

дотриманням законностr при 
. . . 

розслІдуваннІ кримrнальних 
. .

спрв,в органами дІзнання І

попереднього слідства УМВС 

в області за І998 рік. 

1625 Аналізи,узагальнення стану

здійснення прокурорського 
. . . 

нагляду за ДІЯЛЬНІСТЮ ДІЗ-

нання та слІдства в органах 

внутрішніх справ області за 
1998 рік /облпрокуратури та 

райпрокуратур області/. 

4 J 5 б 

140 

+-

157 

83 
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Іб2б АналЇзи,узагальнення стану 
прокурорського нагляд.У за 
додержанням законодавства, 
спрямованого на боротьбу із 
влочиннЇстю серед неповно-
лЇтніх за І998 рікJоблпро-
куратури та райпроку ра тур 
області/. 

1627 Довідки про наслідки перевr
рок стану дотримання закон-

. . . 

ностr органаJ,Ш дrзнання r 
попереднього слЇдства рай
відділів УМВС в області та 
прокурорського нагляду з 
цього питання в райпрокура
турах області за І998 рік. 

1628 Подання та постанови про усу
нення порушень законrв r ма
терrали до них за І998 рік. 
Том І. 

4 

4 лютого І998р. 
І2 травня І998р. 

1629 Подання та постанови про усу
нення порушень законів r ма
теріали до них за І998 рЇк. 
Том 2 /останнЇй/. 

І8 травня І998р. 
25 грудня І998р. 

В!дц!Л НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАRОН!в СПЕЦіАЛЬНИМИ П!ДРоЗД!
ЛАМИ ПО БОРОТЬБ! 3 ОРГАН!ЗОВА
НОЮ ЗЛОЧИНН!СТЮ сл:tдчого 

УПРАВЛіННЯ 

ІбЗО Аналізи,узагальнення стану

5 б 

4І 

І39 

ІІ2 

І2І 
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прокурорського нагля,цу за 
додержанням законодавства,

спрямованого на боротьбу з 
організованою злочинністю 
за 1998 рік. 

1631 ІнформаціЇ в Генеральну про
куратуру УкраЇни про стан 
прокурорського нагляду за 
додержанням законодавства 
спрямованого на боротьбу з 

4 

організованою злочинністю в І квітня І998р. 

r 5 

86 

області за 1998 рік. ЗІ грудня І998р. З? 

1632 

1633 

Довідки про наслrдки переві
рок дотримання чинного зако
нодавства у діяльності спе
ціальних підрозділів по бо

ротьбі з корупцією та органі-
. . 

зованою злочиннrстю органrв 
внутрішніх справ та служби без

пеки в області за 1998 рік. 

Довід-�и про наслідки переві
рок дотримання законності при 
розгляді заяв і повідомлень 
про злочини,що надійшли у від
діл "К" УСВУ в області та в 
УБОЗ УМВС в області за 1998 
рік. 

29 

38 

t б 

!634 Подання та постанови про усу- -J
нення порушень законів і ма- 27 січня І998р. 
теріали до них за 1998 рік. 22 грудня І998р. 122 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ КFИМ1-
НАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВ-
СТВА 

І635 Узагальнення стану прокурорсь-
кого нагля,цу за додер1канням 
кримЇнально-виконавчого зако-
нодавства щодо осіб засудже-
них до виправних робЇт та 
Їi-nuиx мЇр покарання не пов"я-
зених з позбавленням волЇ,про-
ведені прокуратурою області 
за І998 рік. Іб 

1636 АналЇз,узагальнення стану про- +-
курорського нагляду за додер-
;канн.ям кримінально-виконавчого 
законодавства в мЇсц.ях поперед-
нього ув"язнення і виконання 
покарань,проведенr прокуратурою 
області за 1998 рік. 44 

І637 Аналізи,узагальнення стану про-
курорського нагляду за додер-

. .

жанням законrв при виконаннr су-
дових рішень у кримінальних 
справах в установах виконання 
покарань,проведенЇ прокуратурою 
з питань нагляду за додержанням 
кримінально-виконавчого законо-
давства за 1998 рЇк. 20 
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1638 Узагальнення стану рецидив-
ної злочинності серед осіб, 
звільнених у 1996-1997 роках 

і першому кварталі 1998 року 
з місць позбавлення волі на 
підставі ст.52 КК України, 
проведенr райпрокуратурами 
області. 50 

1639 Аналізи,узагальнення стану + 

прокурорського нагляду за 
додержанням вимог законо-
давства при виконаннr кри-
міиальних покарань не пов"я-
заних з позбавленням волі в 
інспекціях виправних робіт 
райвідділів внутрішніх справ, 
проведені райпрокуратурами 
області за 1997 рік і 9 мі-
СЯЦіВ 1998 року. ?5 

1640 ІнформаціЇ в Генеральну про-
куратуру України про стан 
прокурорського нагляду за до-
де ржанням за.конів у виправ- 29 КВІТНЯ l998p. 
но-трудових установах облас- 5 листоrщца 
ті за І998 рік. l998p. 21 

Іб4І Доповідна записка про прове-
дену роботу по нагляду за 
виконанням Закону України від 
24 липня 1998 року "Про амніс-
тію" від 26 листопада 1998 ро-
ку /по області/. 9 
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Іб42 

Іб43 

Іб44 

1645 
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ДовЇдка про наслідки перевір-

ки,проведеноЇ Генеральною 
прокуратурою УкраЇни,роботи 
органів прокуратури області 
по організації прокурорського 
нагляду за додержанням кримі-
нально-виконавчого законодав-
ства вЇд 12 жовтня 1998 року. 

ДовЇдки про наслідки переві-
рок роботи райпрокуратур 
області з питань нагляду за 
додержанням кримrнально-ви-
конавчого законодавства за 
1998 рЇк. 

Довідки перевірок про додер-
жання законів,подання: про 
усунення недолЇків в Їнспек-
цЇя:х виправних робіт райвід-

. . . . 
дrлrв внутрrшнrх справ за 
І998 рік. Том І /Бере;кани-Гу-
с.ятин/. 

Довідки перевірок про додер-
жання законЇв,подання про 

. . . 

усунення: недолrкrв в rнспек-
ція:х виправних робіт райвід-

. . . . 
дrлrв внутрrшнrх справ за 
1998 рік. Том 2 /Заліщики-Ко-
зава/. 

4 ! 5 І б 

25 

70 

І52 

+ 

144 
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ДовЇдки перевrрок про додер
жання законЇв,подання про 
усунення недолЇкЇв в Їнспек

цЇях виправних робЇт райвЇд
ділів внутрішніх справ за 
1998 рік. Том З /Кременець

ПідгайцЇ/. 

Іб47 Довідки перевЇрок про додер

жання законrв, подання про 

усунення недолЇкЇв в Їнспек
ціях виправних робіт райвід
дЇлів внутрішніх справ за 
1998 рік. Том 4 /Геребовля

Те рнопЇ ль/. 

Іб48 

1649 

Довідки перевірок про додер
жання залонrв, подання про 

. . . 

усунення недолrкrв в rнспек-
ціях виправних робЇт райвЇд
ділЇв внутрЇшнЇх справ за 
1998 рік. Том 5 /останній/ 

/ Чортків-Шумськ,м.Тернопіль/. 

Довідки перевірок про додер
жання законів в установі 
ЕІ'-322/63 проведенЇ прокура
турою з питань нагляду за 
додержанням кримінально-ви
конавчого законодавства за 
1998 рЇк. 

4 5 б 

+ 

152 

ІЗ? 

І?І 

f-

80 ДСК 
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Іб50 Довідки перевrрок про додер-

жання законrв в установі 

ЕТ-322/112,проведені прокура-

турою з питань нагляду за до-

держанням кримrнально-вико-

навчого законодавства за 1998 

рік. 

Іб5І Довідки перевірок про додер-

Іб52 

. .

жання законrв в установr 

ЕГ-322/121, проведені проку

ратурою з питань нагляду за 
додержанням кримrнально-ви
конавчого законодавства за 
1998 рік. 

Довідки перевірок про додер

жання законів, подання про 

усунення недоліків та мате

ріали до них в слідчому ізо
ляторі УВС/ ЕГ-322/202 / за 
1998 рік. 

Іб53 Подання про усунення порушень 

кримінально-виконавчого зако

нодавства та матеріали до них

за І998 рік. 

І654 Протести,подання про усунення 
порушень кримінально-виконав
чого законодавства в установі 
ЕТ-322/63 внесені прокуратурою 
з питань нагляду за додержан
ням кримінально-виконавчого 

законодавства та матеріали до 

них за 1998 рік. 

4 5 

?І 

66 

69 

12 січня l998p. 
23 грудня І998р. І?І

8 січня І998р. 
З грудня І998р. !08

! б

-+-

ДСК 

+ 

ДСК 
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1655 Протести,подання про усунен

ня порушень кримrнально-ви

конавчого законодавства в 
установі ЕГ-322/112, внесені 

прокуратурою з питань нагля,цу 

за додержанням кримінально-ви
конавчого законодавства та 

4 

матерrали до них за !998 рік. 4 сЇчня І998р. 

! 5

Том І. !9 травня І998р. 122 

! 6

1655 Протести,подання про усунен

ня порушень кримінально-ви
конавчого законодавства в 
установі ЕГ-322/112,внесені 
прокуратурою з питань нагля
дУ за додержанням крим:rналь
но-виконавчого законодавства 

+-

та матерЇали до них за 1998 29 травня І998р. 
рЇк. Том 2 /останній/. ІІ грудня І998р. ІІО 

1657 Протести,подаЮіЯ про усунен
ня порушень кримrнально-ви
конавчого законодавства в 
установі ЕГ-322/121,внесенЇ 
прокуратурою з питань нагля

дУ за додержанням кримЇналь
но-виконавчого законодавства 
та матеріали до них за 1998 22 липня І998р. 
рЇк. З грудня !998р. 33 

1658 

НАГЛЯД ЗА ДОдЕРЖАННЯМ ЗАКО-

НіВ nro ПРАВА НЕПОВНОЛіТН1Х 

Узагальнення стану прокурорсь
кого нагляду за додержанням 

t 



І 2 

1659 

1660 

1661 

1662 

- 78 -

з 

законrв про права неповно
лЇтнЇх,проведене прокурату
рою областЇ за 1998 рЇк. 

АналЇз стану нагляду за до-
держанням законодавства в 
БережанськЇй виховно-труда-
вЇй колонЇЇ,проведене про-
куратурою з питань нагляду 
за додержанням кри.мrнально-
виконавчого законодавства 
за 1998 рЇк. 

Аналізи,узагальнення стану 
прокурорського нагляду за 
виконанням законЇв про пра-
ва неповнолЇтнЇх за 1998 
рЇк /райпрокуратур області/. 

інформацЇйний лист Генераль-
ноЇ прокуратури України про 
практику роботи прокуратур 
ТернопЇльськоЇ Ї ДнЇпропет-
ровськоЇ областей щодо орга-
нЇзацЇЇ нагляду за додержан-
ням Закону УкраЇни "Про дер-
жавну допомогу сЇм"ям з дЇть-
ми" від 12 сЇчня 1998 року. 

інформаціЇ в Генеральну про-
куратуру УкраЇни про стан 
прокурорського нагляду за до-
держанням законів про неповно-
літніх за 1998 рік. 

4 ! 

І5 квітня І998р. 
І жовтня І998р. 

5 t б 

2З 

+ 

8 

124 

4 

+-

б 
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1663 ДовЇдки про наслідки переві

рок роботи райпрокуратур 

області з питань нагляду за 

додержанням законrв про пра

ва неповнолrтнrх за 1998 рік. 

1664 

1665 

ДовЇдки перевірок про додер

жання законЇв в Бережанській 

виховно-трудовій колоніЇ,про

веденЇ прокуратурою з питань 

нагля,цу за додержанням .кримі

нально-виконавчого законодав

ства за 1998 рік. 

Протести,подання про усунення 

4 

порушень законів та матеріали 4 лютого І998р. 

1666 

до них за 1998 рік. Том 1. 29 червня 1998р. 

Протести,подаЮія про усунення 
. . 

порушень законrв та матерrали 

до них за 1998 рік. Том 2 

/останній/. 

ЗІ серпня І998р. 

ЗІ грудня І998р. 

1667 Протести,подання про усунення 

порушень кримінально-виконав

чого законодавства в Бережансь

кій виховно-трудовій колонЇЇ, 

внесенr прокуратурою з питань 

нагляду за додержанням кримі

нально-виконавчого законодав

ства та матеріали до них за 

1998 рік. 
21 січня І998р. 

З грудня І998р. 

5 б 

68 

+ 

70 ДСК 

+ 

92 

J 

r 

114 

52 
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НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ПFИFОДООХОРОІП-ІОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 

Ібб8 Аналізи стану додержання 
природоохоронного законо-
давства та організацЇЇ 
прокурорського нагляду на 
цій ділянці роботи за !998 
рік. 24 

Ібб9 ІнформаціЇ в Генеральну про-
куратуру УкраЇни про стан 
додержання за:конrв про охо-
рону навколишнього природ-
ного середовища області за ІО лютого І998р. 
!998 рік. !8 листопада І998р. ІО 

Іб?О Довідки про наслідки переві-
рок роботи стану прокурорсь-
кого нагляду за додержанням 
природоохоронного законодав-

ства в райпро:куратурах облас-
ті за І998 рік. зо 

Іб?І Протести в порядку нагляду 
на акти,що суперечать зако-
нам,подання про усунення по-
рушень законів та матеріали б січня І998р. 
до них за 1998 рік. Том І. б серпня І998р. 119 



- ВІ -
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!672 Протести в порядку наrияду на 
акти tщо суперечать законам , 
подання про усунення порушень 

4 

законів та матеріали до них І8 серпня І998р. 

5 І б 

за !998 рік.Том 2 /останній/. 24 грудня І998р. ІІ4 

Іб?36l,,,-

!674

!675

НАГЛЯП ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНО
ДАВСТВА ПРО АЛМІНІСТРАТИВН! 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Узагальнення стану боротьби з 
корупцією в області та проку
рорського наrляд,у з цього пи
тання за !998 рік /облпроку
ратури та райпрокуратур облас
ті/. 

Довідки про наслідки переві
рок роботи райпрокуратур облас
ті по здійсненню нагля,цу за 
додержанням законодавства про 
адміністративні порушення та 
боротьбу з корупцією за І998 
рік. 

Подання про усунення порушень 
законів та матеріали до них 
за 1998 рік. 

ОРГАН!ЗМ-{!Я РОБОТИ ТА 
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ 

Доповідна записка про стан

роботи міськрайпрокурорів 
щодо коордииаціЇ діяиьності 
правоохоронних органів по 
боротьбі із зиочинністю від 
І8 червня !998 року. 

12 січня І998р. 
ЗІ грудня І998р. 

І?І 

5З 

І?О 

+ 

5 
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з 

ДовЇр�и про наслЇдки перевЇ
рок стану органЇзацЇЇ роботи 
в райпрокуратурах областЇ за 
І998 рЇк. 

Відділ СТАТИСТИКИ 

1677 ЗбЇрник статистичноЇ Їнформа
цЇЇ про стан злочинностr,слrд
ства та прокурорського нагля
ду за 1998 рЇк виданий Гене
ральною прокуратурою УкраЇни 
/є данЇ по областЇ/. 

1678 

1679 

1680 

ЗведенЇ статистичнЇ звЇти про 
роботу прокуратури областЇ 
/ф.І-СЛ,П,2-Е,2-К,додатки до 
них/ за 1998 рЇк. 

СтатистичнЇ звЇти про роботу 
райпрокуратур областЇ /ф.І-СЛ, 
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за 
1998 рЇк. Том 1 /Бережани-Зба
раж/. 

СтатистичнЇ звЇти про роботу 
райпрокуратур областЇ /ф.І-СЛ, 
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за 
1998 рЇк. Том 2 /ЗборЇв-ПЇд
гайці/. 

4 5 І б 

57 

40 

Зб 

+ 

ІІІ 

f 

!26
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Іб8І Статистичні звіти про роботу 
райпрокуратур області /ф.І-СЛ, 
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за 
І998 рік. Том З /останній/ 
/Теребовля-Шумськ,місто Терно
піль,спецпрокуратура,транспорт
на прокуратура/. 

Іб82 

Іб83 

Статистичні звіти про роботу 
про1{уратури області /ф.1-СЛ, 
П,2-Е,2-К,додатки до них/ за 
1998 рін: /слідчого управління 
та відцілів облпрокуратури/. 

В!дд1Л КАДР!В 

Звіт про роботу з кадрами 
за 1998 рік. 

Іб84 Узагальнення,аналізи стану ро
боти з кадрами,дисциплінарноЇ 
практики,атестування працтвни
ків,присвоєння класних чинів 
та роботи з резервом кадртв за 
І998 рік. 

І685 Довідки про наслідки перевтрок 
стану роботи з кадрами в рай

прокуратурах області за І998 
рrк. 

4 5 б 

12? 

і 

83 

37 

49 

+ 

32 
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вtддtл ПЛАНУВАННЯ 1 
�ТНАНСУВАННЯ 

1686 Штатні розписи працівників 

прокуратур області і райо

нів та кошторис видатків на 

І998 рік. 

1687 

1688 

Вала.не виконання кошторису 
видатків за 1998 рік. 

ПРОФСІІ!ЛКОВИй КОМ!ТЕТ 

Протоколи з № lI по №19 за-

4 

сідань nрофспіпкового комі- 24 Jll)'l'OГO І998р. 
тету за 1998 рік. ІІ грудня І998р. 

!689 Кошторис прибутків і видат
ків та фінансовий звіт про 
його виконання за І998 рік. 

r 5 І б 

68 

41 

!9

В цей розділ опису внесено 402 /чотириста дві/ справи з f !296

по № !689, в тому числі: 

літерні: І32Іа, ІЗбОа, ІЗбОб, ІЗ65а., І4?0а, І562а, І59ба, Іб?За. 
-r· --,-- -г +- r +- +--

Архівіст І-ї категорії 
Держархіву rернопЇльськоЇ 

областr 

Відповідальний за архів 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.В.Дорожкіна 

Л.Я.Доценко 

СХВАЛЕНО 

Проток9и ЕК ІЩОКУ.р&ТУtJИ
ТерноПІИЬСЬКОІ о�пас�І

від "1-Pf. , O,�Г.;дtJtJo 
7 



Прокуратура України 

ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ-ОБЛАСТІ 
46001, м. Тернопіль, вул. Листопадова, 4, тел. 22-08-61, факс 43-06-59 

______ No. _______ _ ЗАТВЕРДЖУЮ 
На Nо ____ від, _______ _ 

Фонд№ 

ОПИС№ 
справ постійного зберігання 
за 1983, 1998, 1999-2002 роки 

<.,) 

JYo :.: 
� 

11/п 
1-:( 
:: 
-

1. 2. 

1690. 

1691. 

1692. 

1693. 

1694. 

= 
� 
с. 

с:: 
<.,) 

Заголовок справи 

з. 

1983 рік 

Кер1вництво I контроль 
Книга реєстрації наказів прокурора області за 
1983-2000 роки 

199 8 рік 
Аналізи, узагальнення проведені в апараті 

прокуратури області за 1998 рік 

І 9 9 9 рік 
Накази прокурора області з основної 

діяльності за 1999 рік том І 

Накази прокурора області з основної 
діяльності за І 999 рік том 2 (останній) 

Розпорядження прокурора області з основної 
діяльності за І 999 рік 

Голуб Ю. 

Дата 
справи 

4. 

28 січня 
29 грудня 

4 січня 
29 липня 

10 серпня 
30 грудня 

4 січня 
29 грудня 

2004 року 

К-сть 
аркушів 
у справі 

5. 

І 91 

178 

122 

59 

93 

:,:: 

.!:: 
= 
с. 

i:: 

6. 

-( 



2 

1. 2. 3. 4. s. 6.

1695. 
Плани роботи прокуратури області Ita 1999 рік Січень 

60 t (квартальні) грудень 

1696. 
Протокол засідання колегії прокуратури 

12 січня 94 f області № 1 за 1 999рік 

1697. 
Протокол засідання колегії прокуратури 

22 лютого 47 
області № 2 за 1999рік 

1698. Протоколи засідань колепи прокуратури 25 березня 
204 

j області з № 3 по 4 за 1999рік 21 квітня 

Протокол засідання колегії 
1699. 

прокуратури 
2 червня 215 і 

і області № 5 за 1999рік 

1700. Протоколи засідань колегій прокуратури 22 червня 
108 t області з № 6 по 7 за 1999 рік ЗО червня 

1701 Протокол засідання колегії прокуратури 
l липня 196 

області № 8 за 1999рік 

1702. 
Протокол засщання колегії прокуратури 

15 липня 112 і області № 9 за 1999рік 

1703. Протоколи засідань колегій прокуратури 2 серпня 
129 .f-. 

області з № 1 О по 11 за 1999рік 26 серпня 

1704. Протокол засідання колегії прокуратури 
16 жовтня 144 

області № 12 за 1999рік 

Протоколи засідань колегій 
23 жовтня 

. ,-1705. 
прокуратури 

23 130 
області з № 13 по 15 за 1 999рік листопада 

1706. Протокол засідання колегії прокуратури 
З грудня 126 fJ-

області № 16 за 1999рік 

1707. 
Протокол засідання колегії прокуратури 

17 грудня 189 
області № 17 за l 999рік 

1708. 
Протокол засідання колегії прокуратури 

28 грудня 134 ./ області № 18 за 1999рік 

1709. 
Аналізи, узагальнення проведені в апараті 204 "f прокуратури області,за 1999 рік 

Інформаційні листи про позитивний досвід 
1710. роботи

_, 
надіслані з Генеральної прокуратури 40 

України та прокуратури області за 1999 рік 



І. 

17 І 1. 

1712. 

1713. 

1714. 

1715. 

1716. 

1717. 

1718. 

1719. 

1720. 

1721. 

2. 

з 

3. 

Акт приймання-передачі справ та 

4. 

матеріальних цінностей прокуратурою області 20 грудня 
за 1999 рік 

Відділ роботи з кадрами 

Узагальнення, аналізи, стану роботи з 
кадрами, з резервом кадрів, дисциплінарної 
практики, атестування працівників, надання 
відпусток за 1999 рік 

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 

Звіти про роботу з кадрами за 1999 рік 

s. 

12 

48 

68 

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів 

Протести в порядку нагляду на акти, що 
суперечать законам за 1999 рік 

Подання про усунення порушень закону, 
причини та умови, що їм сприяють, приписи 
за 1999 рік 

Постанови про порушення адміністративного 
та дисциплінарного провадження за 1999 рік 

Вказівки, інформаційні листи Генеральної 
прокуратури України, методичні посібники за 
1999 рік 

Аналізи, узагальнення по напрямках 
прокурорського нагляду за 1999 рік 

Довідки перевірок роботи міськрай
прокуратур та прокуратур області за 
додержанням застосування законів за 1999 рік 

Аналізи, узагальнення по напрямках з питань 
додержання антикорупційного законодавства 
за 1999 рік 

191 

136 

201 

50 

43 

67 

13 

-t 

; 

-І

і 

·t

1 

• 

І 
І 



1. 

1722. 

1723. 

1724. 

1725. 

1726. 

4 

2. 3. 4. s. 

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами 
по боротьбі з організованою злочинністю 

Аналізи, узагальнення стану роботи 

правоохоронних органів області по вимог

Закону У країни "Про боротьбу з корупцією" 
та додержанням законів спец підрозділами та 
шшими органами, які ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю за 1 999 рік 

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 1999 рік 

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 1999 рік 

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 1999 рік 

Документи науково-практичних конференцій, 
семінарів, методичні та інформаційні листи, 
пропозиції та зауваження про покращення 
організації роботи спец підрозділів за 1999 рік 

14 

42 

192 

286 

46 

6. 

-f 

-f 

+ 

f-

Відділ нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами 
прокуратури 

1727. 

1728. 

Довідки про наслідки перевірок роботи 
слідчого апарату органів прокуратури області 
та прокурорського нагляду за слідством і 
дізнанням за 1999 рік 

Аналізи, узагальнення 
прокурорського нагляду 

стану злочинності 
за додержанням 

законності підчас розслідування злочинів, при 
проведенні слідства, дізнання в області за 
1999 рік 

56 

60 + 

t 
j 
\ 

І 



1. 2.

]729. 

5 

3. 

Інформації в Генеральну прокуратуру України 
про стан злочинност1 прокурорського 
нагляду за виконанням законів при 
проведенні слідства та дізнання в області за 
1999 рік 

4. 5. 

1 квітня 53 

Відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ і 
податковою міліцією при провадженні оперативно-розшукової діяльності, 

1730. 

1731. 

1732. 

] 733. 

1734. 

1735. 

1736. 

]737. 

1738. 

дізнання та досудового слідства 
Матеріали перевірок 

міськрайпрокуратур за 1999 рік 
роботи 

Аналізи, узагальнення стану дотримання 
закону органами внутрішніх справ і 
податковою міліцією при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання 
та досудового слідства за 1999 рік 

Подання щодо порушень законодавства, 
дисциплінарні провадження, порушені 
прокуратурою області за 1999 рік 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
1999 рік том І 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
І 999 рік том 2 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
1 999 рік том З 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 

розслідування в органах податкової міліції за 
1999 рік том 4 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
1 999 рік том 5 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
1999 рік том 6 

193 

95 

147 -f 

221 

162 f 

259 
+ 

206 

247 

j 

І 
І 



1. 

1739. 

1740. 

1741. 

1742. 

1743. 

1744. 

1745. 

1746. 

1747. 

1748. 

1749. 

2. 

6 

3. 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
1999 рік том 7 (останній) 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього слідства 
лінійного відділу на ст .. Тернопіль за 1999 рік 
том 1 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього слідства 

лінійного відділу на ст .. Тернопіль за 1999 рік 
том 2 (останній) 

Матеріали перевірок органів внутрішніх справ 

області за 1999 рік том 1 

Матеріали перевірок органів внутрішніх справ 
області за 1999 рік том 2 ( останній) 

4. 5. 

240 

190 

167 

166 

176 

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях 

Довідки перевірки стану 
підпорядкованій прокуратурі 

нагляду в 
додержання 

чинного законодавства в транспортних 
організаціях за 1999 рік 

Подання, протести, приписи, внесені в
відомства управління залізниць та інші органи 
за 1999 рік 

12 

133 

Відділ представництва інтересів громадян і держави в судах 

Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 1999 рік 

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 

Узагальнення відділу про стягнення 
заборгованості перед бюджетом, пенсшним 
фондом та іншими позабюджетними фондами 
за 1998 і 5 місяців 1999 року 

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 

208 

101 

160 

21 

6 

t 

·/

·t

+
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1. 2. 3. 4. s. 6.

Відділ з питань нагляду за виконанням законів про права неповнолітніх 

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок 

1750. 

175 І. 

1752. 

міськрайпрокуратур прокурорського нагляду 
за виконанням законів 
неповнолітніх за І 999 рік 

про права 

Копії документів прокурорського реагування,
внесені прокуратурою області за І 999 рік

Довідки перевірок додержання законодавства 
в слідчому ізоляторі та Бережанській 
виховно-трудовій колон�:- документи 
реагування за 1999 рік 

85 

194 

143 

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

1753. 

1754. 

1755. 

1756. 

1757. 

Матеріали 
виконавчих 

кримінальних справах 
перевірок в 

інспекціях 
кримінально

управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за І 999 рік том І 

Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за І 999 рік том 2 

Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 1999 рік том З 

Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 1999 рік том 4 

Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 1999 рік том 5 

Матеріали перевірок в кримінально-

223 

259 

257 

253 

209 

7 

t 

-г 

І 

J виконавчих інспекціях управління 
143 

r 
1758. 

1759. 

державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за І 999 рік том 6 
(останній) 

Подання з питань розгляду за додержанням 
кримінально-виконавчого законодавства за 
1999 рік 38 



1. 

1760. 

1761. 

1762. 

1763. 

1764. 

1765. 

1766. 

1767. 

1768. 

1769. 

1770. 

8 

2. 3. 4. 

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства 

У заrальнення, довідки, інформаційні листи, 
статистичні дані по охоронні природи за 1999 

р!К

Листування з міськрайпрокура-rурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 1999 
р1к 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за 1999 рік том І 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за І 999 рік том 2 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за І 999 рік том З 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за 1999 рік том 4 (останній) 

Відділ статистики 

Зведені статистичю звіти про роботу 
прокуратури області (ф І.СЛ, П, 2К, 2Є 
додатки до них) за 1999 рік 

Зведені статистичні звіти про роботу рай 
прокуратур (ф І.СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 1999 рік (Борщів-Козова) том 1 

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) 

Довідки перевірок роботи 
міськрайпрокуратур з питань статистики за 
1999 рік 

Збірник статистичних інформацій про стан 
злочинності, слідства та прокурорського 
нагляду прокуратури за І 999 рік 

159 

261 

244 

200 

213 

194 

151 

222 

43 

108 
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1. 

1771. 

1772. 

1773. 

1774. 

1775. 

1776. 

1777. 

1778. 

1779. 

1780. 

1781. 

1782. 

1783. 

1784. 

1785. 

1786. 

2. 

9 

3. 

Аналізи, узагальнення з питань статистики за 
1999 рік 

4. 

Фінансово-господарський відділ 
Баланс виконання кошторису видатків за 
1999 рік 

Штатний розпис працівників прокуратури 
області за І 999 рік 

Кошторис доходів, видатків прокуратури 
області»а 1999 рік 

Профспілковий комітет 

Кошторис доходів, видатків профспілкового 
комітету та фінансовий звіт його виконання за 
1999 рік 

2 О О О р1к 

Керівництво і контроль 
Накази прокурора області з основної 
діяльності за 2000 рік том І 

Накази прокурора області з основної 
діяльності за 2000 рік том 2 (останній) 

Розпорядження прокурора області з основної 
діяльності за 2000 рік том І 

Розпорядження прокурора області з основної 
діяльності за 2000 рік том 2 (останній) 

План роботи прокуратури області за 2000 рік 
(кварта.пьніtn) 

14 січня 
23 червня 

4 липня 
29 грудня 

4 січня 
22 червня 

7 липня 
29 грудня 

Січень 
грудень 

Протоколи засідань колегій прокуратури 11 січня

області з № 1 по 4 за 2000 рік 22 лютого 

Протокол засідання колегії 
області № 5за 2000 рік 

Протокол засідання колегії 
області № 6 за 2000 рік 

Протоколи засідань колепи 
області з № 7 по 8 за 2000 рік 

прокуратури 

прокуратури 

прокуратури 

Протоколи засідань колепи прокуратури 
області з № 9 по І О за 2000 рік 

Протокол засідання колегії прокуратури 
області № 11 за 2000 рік 

28 лютого 

23березня 

29 березня 
1 квітня 

5 квітня 
25 квітня 

28 квітня 

5. 

4 

56 

45 

22 

2 

46 

70 

56 

48 

77 

118 

251 

130 

164 

104 
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1. 2.

1787. 

1788. 

1789. 

1790. 

1791. 

1792. 

1793. 

1794. 

1795. 

1796. 

1797. 

1798. 

1799. 

1800. 

10 

3. 

Протоколи засідань колегій прокуратури 
області з № 12 по 1 З за 2000 рік 

Протокол засідання колегії прокуратури 

області № 14 за 2000 рік 

Протокол засідання колегії прокуратури 

області № 15 за 2000 рік 

4. 

17 травня

12 червня 

27 червня 

7 липня 

Протоколи засідань колегій прокуратури 28 липня

області з № 16 по 17 за 2000 рік 18 вересня

Протоколи засідань колегій прокуратури 
області з № 18 по 19 за 2000 рік 

Протокол засідання колегії прокуратури 
області № 20 за 2000 рік 

Протоколи засідань колегій прокуратури 
області з № 21 по 22 за 2000 рік 

Протокол засідання колегії прокуратури 

області № 23 за 2000 рік 

Протокол засщання колегії прокуратури 
області № 24 за 2000 рік 

Аналізи, узагальнення проведені в апараті 
прокуратури області за 2000 рік 

Інформаційні листи про позитивний досвід 
роботи надіслані з Генеральної прокуратури 
У країни та прокуратур області за 2000 рік 

Положення про структурні підрозділи 

прокуратури області за 2000 рік 

Регламент апарату прокуратур області від 1 З 
грудня 2000 року 

Відділ роботи з кадрами 

Узагальнення, аналізи, комплектування 
кадрів, підготовки та навчання кадрів, стану 
дисциплінарної практики, атестування 
працівників за 2000 рік 

16 вересня 
19 вересня 

ЗО вересня 

21 жовтня 
20 

листопада 

29 
листопада 

13 грудня 

13 грудня 

5. 

152 

109 

123 

163 

91 f 
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225 + 

56 + 

157 

218 1 

126 -( 

53 

12 f-
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1. 2.

1801. 

11 

3. 

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 

4. 5. 

60 

І 802. Звіти про роботу з кадрами за 2000 рік 18 

1803. 

1804. 

1805. 

1806. 

1807. 

1808. 

1809. 

І 810. 

І 81 І. 

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів 
Протести в порядку нагляду на акти, що 
суперечать законам за 2000 рік 

Подання про усунення порушень закону, 
причини та умови, що їм сприяють, приписи 
за 2000 рік том 1 

Подання про усунення порушень закону, 
причини та умови, що їм сприяють, приписи 
за 2000 рік том 2 

Подання про усунення порушень закону, 
причини та умови, що їм сприяють, приписи 
за 2000 рік том З (останній) 

Постанови про порушення адміністративного 
та дисциплінарного провадження за 2000 рік 

Методичні рекомендації прокурорського 
нагляду за додержанням законш про 
зовнішньоекономічну діяльність, вимог 
Закону України "Про боротьбу з корупцією" і
вимог чинного законодавства органами 
державної контрольно-ревізійної служби за 

2000 рік 

Довідки перевірок роботи 
міськрайпрокуратур та прокуратур області за 
додержанням застосування законів за 2000 рік 

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 

Січень 
лютий 

березень 

Квітень 
грудень 

91 

102 

116 

111 

227 

79 

32 

108 

12 

6. 
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1. 

1812. 

1813. 

1814. 

1815. 

1816. 

18 І 7. 

12 

2. 3. 4. 5. 

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами 

по боротьбі з організованою злочинністю 

Аналізи, узагальнення стану ei§PJ:!I .... L�.- ��L1 

правоохоронних органів області по �Ю
Закону України "Про боротьбу з корупцією" 

та додержанням законів спец підрозділами та 
іншими органами, які ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю за 2000 рік 

Довідки про наслідки перев1рки 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 

Подання, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень, інформації про 
виявлення порушення закону підготовлені 
відділом, листування ЗУМВСУ, УСБУ 
області, судам:и та іншими органами з цих 
питань за 2000 рік 

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 І 

Довідки в1ддшу 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) 

Документи науково-практичних конференцій, 
семінарів, методичні та інформаційні листи, 
пропозиції та зауваження про покращення 
організації роботи спец підрозділів за 2000 рік 

125 

45 

113 

180 

157 

37 

-f 

-f-

+ 

j 

І 
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І. 2. 3. 4. 5. 6. 

Відділ нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами 

1818. 

1819. 

І 820. 

прокуратури 
Довідки про наслідки перевірок роботи 

слідчого апарату органів прокуратури області 

та прокурорського нагляду за слідством і 

дізнанням за 2000 рік 

Аналізи, узагальнення 

прокурорського нагляду 
стану злочинності 

за додержанням 
законності підчас розслідування злочинів, при 
проведенні слідства, дізнання в області за 
2000 рік 

Інформації в Генеральну прокуратуру України 

про стан злочинності прокурорського 
нагляду за виконанням законів при 
проведеню слідства та дізнання в області за 
2000 рік 

47 

13 

10 квітня 13 

Відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ і 

податковою міліцією при провадженні оперативно-розшукової діяльності, 

1821. 

1822. 

1823. 

1824. 

дізнання та досудового слідства 

Матеріали перев1рок роботи 

міськрайпрокуратур за 2000 рік 

Аналізи, узагальнення стану дотримання 

закону органами внутрішніх справ 

податковою міліцією при провадженю 

оперативно-розшукової діяльності, дізнання 

та досудового слідства за 2000 рік 

Подання щодо порушень законодавства, 

дисциплінарні провадження, порушені 

прокуратурою області за 2000 рік 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 

2000 рік том 1 

103 

95 

84 

196 t 

1825. 

Листування з питань додержання законів при 
зд�исненні 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 
розслjдування в органах податкової міліції за 
2000 рік том З 

190 { 

І 

{ 

І 

1 

і 



1. 

1827 

1828 

1829 

1830 

183 І. 

1832. 

1833. 

1834. 

1835. 

l 836.

1837. 

2. 

14 

з. 

Листування з питань додержання законів при 

здійсненні дізнання та попереднього 

розслідування в органах податкової міліції за 
2000 рік том 4 

Листування з питань додержання законів при 

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2000 рік том 5 (останній) 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дІЗнання та 
розслідування л�ншного 
Тернопіль за 2000 рік том І 

попереднього 

відділу на ст. 

Листування з питань додержання законів при 

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування лшшного відділу на 
ст.Тернопіль за 2000 рік том 2 (останній) 

Матеріали перевірок органів внутрішніх справ 
в області за 2000 рік 

4. s. 

217 

233 

285 

271 

119 

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях 

Довідки перевірки стану 
підпорядкованій прокуратурі 

нагляду в 
додержання 

чинного законодавства в транспортних 
організаціях за 2000 рік 

Подання, протести, приписи внесені в 
відомства управління залізниць та інші органи 
за 2000 рік том 1 

Подання, протести, приписи внесені в 
відомства управління залізниць та інші органи 

за 2000 рік том 2 (останній) 

35 

180 

222 

Відділ представництва інтересів громадян і держави в судах 
Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 2000 рік 

Довідки перевірок стану виконання наказу 
Генерального прокурора Украіни від 28 
жовтня 1998 року № 8 "Про діяльність 
прокурорів по представництву інтересів 
громадян і держави в судах" за 2000 рік 

Узагальнення стану додержання чинного 
законодавства у сфері приватизації майна та 
позовами за 2000 рік 

197 

61 

23 

6. 

+ 

+ 

і 

+ 

+ 

-f 

t 

1 
t 

і 
-f 
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І. 2. 3. 4 .s. 6. 

Відділ з питань нагляду за виконанням законів про права неповнолітніх 

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок 
1838. 

І 839. 

1840 

міськрайпрокуратур прокурорського нагляду 
за виконанням законів 
неповнолітніх за 2000 рік 

про права 

Копії документів прокурорського реагування,

внесені прокуратурою області за 2000 рік

Довідки перевірок додержання законодавства 
в слідчому ізоляторі та Бережанській 
виховно-трудовш колоній, документи 
реагування за 2000 рік 

96 f 

154 +-

106 

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

1841. 

І 842. 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

кримінальних справах 

Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 20_00 J�K т9� _І_ _)
( .з:;�� C.cl../U< - ��=�
Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 2000 рік том 2 ·(' /(91�._,er,ZC:�o/ 
Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 2000 рік том 3 
(останній) с�(/� �� -

�----,( 

��-

Подання з питань розгляду за додержанням 
кримінально-виконавчого законодавства за 
2000 рік 

252 

163 

180 

233 

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства 

Узагальнення, довідки, інформаційні листи,

статистичні дані по охороні природи за 2000 
р1к 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2000 
рік ТОМ} 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2000 
рік том 2 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2000 
рік том 3 (останній) 

120 

262 

289 

320 

f 

f 

-f 

і 

t 

І 



І. 2. 

1849 

1850. 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856. 

1857 

1858 

1859 

1860 

16 

з. 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за 2000 рік 

Відділ статистики 

Зведені статистичні звіти про роботу 
прокуратури області (ф І.СЛ, П, 2К, 2Є 
додатки до них) за 2000 рік 

Зведені статистичні звіти про роботу рай 
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 2000 рік том І (..r� -

з�) . . б � ведею статиСтичю звпи про ро оту раи
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 2000 рік том 2 (останній){� -
�-/1,U .. � - '2r::�-r,c.� 
Довідки перевірок роботи 
міськрайпрокуратур з питань статистики за 
2000 рік 

Збірник статистичних інформацій про стан 
злочинності, слідства та прокурорського 
нагляду прокуратури області за 2000 рік 

Аналізи, узагальнення з питань статистики за 
2000 рік 

4. 

Фінансово-господарський відділ 

Баланс виконання кошторису видатків за 
2000 рік 

Штатний розпис працівників прокуратури

області за 2000 рік 

Кошторис доходів, видатків прокуратури

області за 2000 рік

Профспілковий комітет 

Кошторис доходів, видатків профспілкового 
комітету та фінансовий звіт його виконання за 
2000 рік 

Протоколи засідання профспілкового 
комітету прокуратури області з № І по 9 за 
2000 рік 

24 січня

20 

листопада 

142 

зо t 

59 f 

21 і 

49 -

24 

75 + 

2 
·-

11 
-
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1. 2. 3. 4. s. 

2001 рік

Керівництво і контроль 

1861 
Накази прокурора області з основної 23 січня 

63 діяльності за 2001 рік зо жовтня 

1862 
Розпорядження прокурора області з основної 4 січня 

55 -f 
діяльності за 2001 рік том 1 30 червня 

Розпорядження прокурора області з основної 2 липня 
1863 73 + 

і 
діяльності за 2001рік том 2 (останній) 29 грудня

План робоч прокуратури області за 200 І рік Січень 1864 58 + 
(квартальниЙ') грудень 

j 1865 
Протокол засідання колегії прокуратури 

20 січня 251 області № 1 за 200 І рік 

1866 
Протокол засідання колегії прокуратури 

16 JПОТОГО 151 області № 2 за 2001рік 

1867 
Протоколи засідань колегій прокуратури 6 березня 

138 + 
області з № З по 5 за 2001 рік 15 березня 

1868 
Протокол засідання колегії прокуратури 

З квітня 109 
області № 6 за 2001 рік 

1869 
Протокол засідання колегії 
області № 7 за 2001 рік 

прокуратури 
6 квітня 161 

1870 
Протокол засідання колегії прокуратури 

?травня 205 + 
області № 8 за 2001 рік 

1871 
Протокол засідання колегії прокуратури 30 травня 102 -f області № 9 за 2001 рік 

1872 
Протоколи засідань колегій прокуратури 21 червня 

166 
області з № 10 по 11 за 2001 рік 13 липня 

1873 
Протокол засідання колегії 
області № 12 за 2001 рік 

прокуратури 21 липня 156 

1874 
Протокол засідання колегії прокуратури 12 вересня 132 
області № 13 за 2001 рік 

1875 
Протокол засідання колегії прокуратури 

28 вересня 200 + 
області № 14 за 2001 рік 

1876 
Протокол засідання колегії прокуратури 

б жовтня 156 і області № 15 за 2001 рік 



1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

18 

3. 

Протокол засідання колегії 
області № 16 за 200 І рік 

4. 

прокуратури 9 листопада

Протоколи засідань колегій 
області з № 17 по 19 за 2001 рік 

прокуратури 9 листопада 
21 грудня 

Аналізи, узагальнення проведені в апараті 

прокуратури області за 2001 рік 

Інформаційні листи про позитивний досвід 
роботи, надіслані з Генеральної прокуратури 
України та прокуратури області за 2001 рік 

Акт приймання-передачі справ, документів і 
майна прокуратури за 2001 рік 

Відділ роботи з кадрами 
Узагальнення, аналізи з комплектування 
кадрів. підготовки та навчання кадрів, стану 
дисциплінарної практики, 
працівників за 2001 рік 

атестування 

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 

Звіти про роботу з кадрами за 2001 рік 

24 грудня 

s. 

182 

51 

125 

76 

23 

8 

37 

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів 

Протести в порядку нагляду на акти, що 99 
суперечать законам за 2001 рік 

Подання про усунення порушень закону, 
причини та умови, що їм сприяють, приписи 
за 2001 рік 

Постанови про порушення адміністративного 
та дисциплінарного провадження за 2001рік 

Вказівки, інформаційні листи Генеральної 
прокуратури України, методичні посібники за 
2001 рік 

Узагальнення стану прокурорського нагляду 
за додержанням та застосування законів за 
2001 рік 

Довідки про наслідки перевірок роботи по 
зд�исненню нагляду в райпрокуратурах 
області за 200 І рік 

42 

78 

129 

52 

14 

-t 

-f 

f 

+



1. 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

2. 

19 

з. 

Аналізи, узагальнення по напрямках з питань 

додержання антикорупційного законодавства 

за 2001 рік 

4. 5.

39 

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами 
по боротьбі з організованою злочинністю 

Аналізи, узагальнення стану роботи 
правоохоронних органів області по вимог 
Закону України "Про боротьбу з корупцією" 
та додержанням законів спец підрозділами та 
іншими органами, яю ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю за 2001 рік 

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 

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 2001 рік 

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 2001 рік том І 

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 2001 рік том 2 (останній) 

Документи науково-практичних конференцій, 
семінарів, методичні та інформаційні листи, 
пропозиції та зауваження про покращення 
організації роботи спец підрозділів за 2001 рік 

47 

137 

164 

239 

188 

51 

6. 

+ 

f 

+ 

+ 

' 
І 

' t 
і 
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І. 2. 3. 4. 5. 6. 

Відділ нагляду 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 t 

1899 

Аналізи, узагальнення 
прокурорського нагляду 

стану злочинності 
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 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

Матеріали перевірок 
міськрайпрокуратур за 2001 рік 

роботи 

Аналізи, узагальнення стану дотримання 
закону органами внутрішніх справ 
податковою міліцією при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання 
та досудового слідства за 2001 рік 

Подання щодо порушень законодавства, 
дисциплінарні провадження, порушені 
прокуратурою області за 200 І рік 

Листування з питань додержання законів при 

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
200 І рік ТОМ 1 

Листування з питань додержання законів при 

здшсненні дізнання та попереднього 

розслідування в органах податкової міліції за 
200 І рік том 2 

Листування з питань додержання законів при 

здійсненні дізнання та попереднього 

розслідування в органах податкової міліції за 
2001 рік ТОМ 3 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
200 І рік ТОМ 4 

39 

47 

96 

159 

185 

170 

143 

+ 

+ 

+ 

І І 

l І 1



І • 2. 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

21 

3. 

Листування з питань додержання законів при 
здшсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 

2001 рік том 5 

Листування з питань додержання законів при 

зд�исненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 

200 І рік том б 

Листування з питань додержання законів при 

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
200 І рік том 7 

Листування з питань додержання законів при 
зд�исненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2001 рік том 8 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 

2001 рік том 9 (останній) 

Листування з питань додержання законів при 
здшсненю дізнання та попереднього 
розслідування лш�иного відділу на ст. 
Тернопіль за 2001 рік том І 

Листування з питань додержання законів при 

здшсненю дізнання та 

розслідування шюиного 
Тернопіль за 2001 рік том 2 

попереднього 
відділу на ст. 

Листування з питань додержання законів при 
зд�исненн1 дізнання та попереднього 
розслідування лшшного відділу на ст. 
Тернопіль за 2001 рік том З (останній) 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання відділом спец міліції при 
УМВСУ в Тернопільській області за 2001 рік 

Матеріали перевірок органів внутрішніх 
справ, проведені обласною прокуратурою за 
2001 рік 

4. s. 

288 

150 
t 

226 + 

150 -І

68 + 

156 

154 

169 
+ 

І І 

1 1 
45 + 

і і 

102 



І. 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

22 

2. з. 4. 5. 

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях 

Довідки перевірки стану 
підпорядкованій прокуратурі 
чинного законодавства в 
організаціях за 2001 рік 

нагляду в 
додержання 

транспортних 

Подання, протести, приписи внесені в 
відомства управління залізниць та інші органи 
за 2001 рік том 1 

Подання, протести, приписи внесені в 
відомства управління залізниць та інші органи 
за 2001 рік том 2 ( останній) 

9 

173 

130 

Відділ представництва інтересів громадян та держави в судах 

Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 200 І рік том І 

Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 2001 рік том 2 
(останній) 

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 2001рік 

Інформація в Генеральну прокуратуру 
України про дотримання чинного 
законодавства по відшкодуванню збитків 
заподіяних порушенням законодавств від 8 
травня 200 І року 

Доповідна записка дотримання чинного 
законодавства по вЦ1.шкодуванню збитків 
посадовими особами/ повноти позовів� не 
п�ед'явлених до господарського суду

1
за 2001 

р1к 

8 травня 

220 

261 

43 

10 

46 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-f 

Відділ з питань нагляду за виконанням законів про права неповнолітніх 

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок 

1925 

1926 

міськрайпрокуратур прокурорського нагляду 
за виконанням законів про права 
неповнолітніх за 200 І рік 

Копії документів прокурорського реагування, 
внесені прокуратурою області за 2001рік 

41 -І 

65 + 

j 



23 

1. 2. 3. 4. s. 

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

кримінальних справах 
Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 2001 рік 

Подання з питань �гляду за додержанням 
кримінально-виконавчого законодавства за 
2001 рік 

196 

187 

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства 
Узагальнення, довідки, інформаційні листи, 
статистичні дані по охоронні природи за 2001 
р1к 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2001 
рік том 1 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2001 
рік том 2 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2001 
рік том 3 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2001 
рік том 4 (останній) 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства, внесені прокуратурою області 
за 200 І рік том 1 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства" внесені прокуратурою області 
за 2001 рік том 2 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства, внесені прокуратурою області 
за 2001 рік том З ( останній) 

Відділ статистики 
Зведені статистичні звіти про роботу 
прокуратури області (ф І.СЛ, П, 2К, 2Є 
додатки до них) за 2001 рік 

26 

236 

240 

211 

223 

271 

247 

237 

225 

f 

+ 

+ 

t 

t 

-І 

+



1. 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

2. 

24 

3. 

Зведені статистичні звіти про роботу рай 
прокуратур (ф І.СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 2001 рік (Бережани-Заліщики) том 1 

Зведені статистичні звіти про роботу рай 
прокуратур (ф 1.СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 2001 рік (Збараж-Теребовля) том 2 

Зведені статистичні звіти про роботу рай 
прокуратур (ф І .СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 2001 рік (Підволочиськ-Шумськ) том 
З (останній) 

Довідки перевірок роботи 
міськрайпрокуратур з питань статистики за 
2001 рік 

Збірник статистичної інформації про стан 
злочинності� слідства та прокурорського
нагляду прокуратури області за 2001 рік 

Аналізи, узагальнення з питань статистики за 
2001 рік 

4. 

Фінансово-господарський відділ 

Баланс виконання кошторису видатків за 
2001 рік 

Штатний розпис працівників прокуратури 
області за 2001 рік 

Кошторис доходів, видатків прокуратури 
області �а 2001 рік 

Профспілковий комітет 

Кошторис доходів, видатків профспілкового 
комітету та фінансовий звіт його виконання за 
2001 рік 

Протоколи засідань профспілкового комітету 
прокуратури області з № 1 по 8 за 2001 рік 

2 О О 2 рік 

Контроль і організація 
Накази прокурора області з основної 
діяльності за 2002 рік 

Розпорядження прокурора області з основної 
діяльності за 2002 рік том l 

28 лютого 
26 

листопада 

2 січня 
25 грудня 

4 січня 
29 травня 

245 

25 + 

18 

12 -( 

52 

31 

149 + 

-

2 

9 
-

49 + 

76 
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1951 
Розпорядження прокурора області з основної 3 червня 

90 
діяльності за 2002рік том 2 (останній) 31 грудня 

ltJ52 
План робоч1 прокуратури області за 2002 рік Січень 

59 
(квартальнай-) грудень 

1953 
Довідки перевірок по плану роботи Січень 

128 
прокуратур області за 2002 рік том 1 червень 

Довідки перевірок по плану роботи 
липень 1954 прокуратур області за 2002 рік том 2 184 

(останній) грудень 

1955 
Протокол засідання колегії прокуратури 

5 січня 231 області № 1 за 2002 рік 

1956 
Протоколи засідань колегш прокуратури 30 січня 

306 області з № 2 по 3 за 2002рік 27 лютого 

1957 
Протокол засідання колегії прокуратури 

28 березня 180 t області № 4 за 2002рік 

1958 
Протокол засідання колегії прокуратури 

29 березня 330 + 
області № 5 за 2002 рік 

1959 
Протоколи засідань колегій прокуратури 27 квітня 

34 
області з № 6 по 7 за 2002 рік 27 травня 

1960 Протокол засідання колегії прокуратури 
29 травня 95 

області № 8 за 2002 рік 

1961 
Протокол засідання колегії прокуратури 7 червня 200 -( ,, 
області № 9 за 2002 рік том 1 

1962 Протокол засідання колегії прокуратури 7 червня 235 + області № 9 за 2002 рік том 2 (останній) 

1963 
Протокол засідання колегії прокуратури 

27 червня 245 
області № І О за 2002 рік 

1964 
Протокол засідання колегії прокуратури 12 липня 265 
області № І 1 за 2002 рік 

1965 
Протокол засідання колегії прокуратури 31 липня 148 + 
області № 12 за 2002 рік том І 

1966 
Протокол засідання колегії прокуратури 31 липня 145 -І-
області № 12 за 2002 рік том 2 (останній) 

1967 
Протоколи засідань колегш прокуратури 30 серпня 

192 + 
області з № 13 по 14 за 2002 рік 25 вересня 



І. 

1968 

1969 

2. 

26 

3. 

Інформаційні листи про позитивний досвід 
роботи

1 
надіслані з Генеральної прокуратури 

У країни, та прокуратури області за 2002 рік 

Відділ роботи з кадрами 
Звіти про роботу з кадрами за 2002 рік 

4. 5. 

39 

18 

1970 

Відділ нагляду за додержанням та застосуванням законів 

Протести в порядку нагляду на акти, що 
98 

1971 

1972 

1973 

1974 

суперечать законам за 2002 рік 

Подання про усунення порушень закону,
причини та умови, що їм сприяють, приписи

за 2002 рік том 1 

Подання про усунення порушень закону, 
причини та умови, що їм сприяють, приписи 
за 2002 рік том 2 (останній) 

Постанови про порушення адміністративного 
та дисциплінарного провадження за 2002рік 

Вказівки, інформаційні листи Генеральної 
прокуратури України, методичні посібники за 
2002 рік 

' ,,w t<,8U'Z--/J � 
JЬ� Узагальнення стану'vnрокурорського нагляду 
1975 за додержанням та застосуваню(законів за 

2002 рік 

1976 

Довідки про наслідки перевірок роботи по 
зд�исненню нагляду в райпрокуратурах 
області за 2002 рік 

133 

121 

46 

103 

48 

136 

+ 

+ 

+ 

Аналізи, узагальнення по напрямках з питань 
1977 додержання антикорупційного законодавства 14 ·f

за 2002 рік 

1978 

1979 

Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами 

по боротьбі з організованою злочинністю 

. ·r
Аналізи, узагальнення практики прокурорсь-
кого нагляду за виконанням Закону України 
"Про боротьбу з кор)'іПЦією" та причини 
закрип:� сrд�и адмін_і�ативних справ про . .• 
корупцшю д1яння та шшз правопорушення, 1 
пов' язані з корупцією, за 2002 рік _ І. ·

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 2002 рік 

37 

97 

+

+ 



1. 2.

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

27 

3. 

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 2002 рік 

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 2002 рік том І 

Довідки в1дд1лу 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 вщмову в 
порушенні кримінальних справ, винесені 
відділом, переписка з питань нагляду за 
додержанням Закону України "Про 
корупцію·' за 2002 рік том 2 

Довідки в1дд1лу 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 2002 рік том 3 

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 
віддіЩ)М, переписка з питань нагляду за 
додержанням Закону України "Про 
корупцію" за 2002 рік том 4 (останній) 

Документи науково-практичних конференцій, 
семінарів, методичні та інформаційні листи, 
пропозиції та зауваження про покращення 
організації роботи спец підрозділів за 2002 рік 

4. 5. 

70 

145 

156 

153 ,, 
' 

161 t-

6 -f 



28 

Відділ нагляду за додержанням законів при проведенні слідства орrанамв 
прокура,rури 

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 
прокурорського нагляду 

стану злочинності 

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, 

1988 

!9R9

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

дізнання та досудового слідства 

Матеріали перевірок 

міськрайпрокуратур за 2002 рік 
роботи 

Аналізи, узагальнення стану дотримання 
,акону органами внутрішніх справ 
податковою міліцією при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання 
та досудового слідства за 2002 рік 

Подання щодо порушень законодавства, 

дисциплінарні провадження, порушені 
прокуратурою області за 2002 рік 

Листування з питань додержання законів при 
здшсненн1 дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік том І 

Листування з питань додержання законів при

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік том 2 

Листування з питань додержання законів при

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік том З 

Листування з питань додержання законів при

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік ТОМ 4 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік том 5 

72 

55 

142 

189 

178 

251 

240 

167 
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І. 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2. 

29 

3. 

Листування з питань додержання законів при 

здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік том 6 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 
розслідування в органах податкової міліції за 

2002 рік том 7 

Листування з питань додержання законів при 
здшсненю дізнання та попереднього 

розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік том 8 

Листування з питань додержання законів при 
здійсненні дізнання та попереднього 

розслідування в органах податкової міліції за 
2002 рік том 9 

Листування з питань додержання законів при 
здшсненні дізнання та попереднього 

розслідування в органах податкової міліції за 

2002 рік том 10 (останній) 

Листування з питань додержання законів при 

зщисненю дізнання та 

розслідування шншного 

Тернопіль за 2002 рік том І 

попереднього 
ВІДДІЛУ на ст. 

Листування з питань додержання законів при 
здшсненні дізнання та попереднього 
розслідування шншного відділу на ст. 
Тернопіль за 2002 рік том 2 

Листування з питань додержання законів при 

здшсненні дізнання та попереднього 

розслщування шюиного відділу на ст. 

Тернопіль за 2002 рік том 3 (останній) 

Матеріали перевірок органів внутрішніх 
справ, проведені обласною прокуратурою за 

2002 рік 

4. s. 

166 

127 

180 

223 

192 

160 

151 

176 

39 

Нагляд за додержанням законів в транспортних організаціях 

Довідки перевірки стану 
підпорядкованій прокуратурі 
чинного законодавства в 
організаціях за 2002 рік 

нагляду в 
додержання 

транспортних 

Подання, протести, приписи 
J 

внесені в 
відомства управління залізниць та інші органи 
за 2002 рік 

4 
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1. 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

30 

2. 3. 4. 5. 

Відділ представництва інтересів громадян та держави в судах 
Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 2002 рік том 1 

Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 2002 рік том 2 

Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 2002 рік том 3 

Завдання Генеральної прокуратури України, 
узагальнення відділу за 2002 рік том 4 
(останній) 

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 2002рік 

Узагальнення стану виконання органами 
прокуратури області вимог наказу 
Генерального прокурора України від 28 
жовтня 1998 року № 8 "Про діяльність 
прокурорів по представництву інтересів 
громадян і держави у судах" за 2002 рік 

188 

226 

142 

132 

77 

35 

6. 

+ 

,+ 

f 

Відділ з питань нагляду за виконанням законів про права неповнолітніх 

2013 

Аналізи, узагальнення, матеріали перевірок 
міськрайпрокуратур прокурорського нагляду 
за виконанням законів про права 
неповнолітніх за 2002 рік 

69 f 

2014 
Копії документів прокурорського реагування, 
внесені прокуратурою області за 2002рік 

54 

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

2015 

2016 

2017 

кримінальних справах 
Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 2002 рік том 1 

Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 2002 рік том 2 

Матеріали перевірок в кримінально-
виконавчих інспекціях управління 
державного департаменту з питань виконання 
покарань в області за 2002 рік том 3 
(останній) 

139 

160 

127 

+ 

f 



1. 

201R 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2. 

31 

3. 

Подання з питань розгляду за додержанням 
кримінально-виконавчого законодавства за 
2002 рік 

4. s. 

165 

Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства 
Узагальнення, довідки, інформаційні листи, 
статистичні дані по охороні природи за 
2002рік 

Листування з міськрайпрокуратурами, 
завдання, матеріали по їх виконанню за 2002 
р1к

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за 2002рік том 1 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства,внесені прокуратурою області 
за 2002рік том 2 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за 2002рік том З 

Документи реагування по нагляду за 
додержанням природоохоронного 
законодавства внесені прокуратурою області 
за 2002 рік том 4 (останній) 

Відділ статистики 

Зведені статистичні звіти про роботу 
прокуратури області (ф 1.СЛ, П, 2К, 2Є 
додатки до них) за 2002 рік 

Зведені статистичні звіти про роботу рай 
прокуратур (ф 1.СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 2002 рік (Борщів-Кременець) том 1 

Зведені статистичні звіти про роботу рай 
прокуратур (ф 1.СЛ, П, 2К, 2Є додатки до 
них) за 2002 рік (Ланівці-Шумськ) том 2 
(останній) 

Довідки перевірок роботи 
міськрайпрокуратур з питань статистики за 
2002 рік 

68 

246 

206 

198 

273 

114 

274 

269 

249 
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1. 

�029 

Jезо 

�031 

1�32 

$�33 

jf)34 

2. 

32 
3. 

Збірник статистичної інформації про стан 
злочинності слідства та прокурорського 
нагляду прокуратури області за 2002 рік 

Аналізи, узагальнення з питань статистики за 
2002 рік 

Фінансово-господарський відділ 
Баланс виконання кошторису видатків за 
2002 рік 

Штатний розпис працівників прокуратури 
області за 2002рік 

Кошторис доходів, видатків прокуратури 
області за 2002рік 

Профспілковий комітет 

Кошторис доходів, видатків профспілкового 
комітету та фінансовий звіт його виконання за 
2002 рік 

4. 5. 

20 

22 

65 

92 

126 

2 

У цей розділ опису внесено 345 (триста сорок п'ять) з № 1690 поі034. 

Архівіст 1-ї категорії 
Держархіву області 

Відповідальний за архів 

ПОГОДЖЕНО 
Протокол ЕГІК державного 
архітбласті
від Or@&yNo % 

М.В. Ковч 

Л.Я. Доценко 

СХВАЛЕНО 
отокол ЕК прокуратури 
,, ,, . 

6. 
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До даного розділу опису внесено 1263 (одну тисячу двісті шістдесят три)
справи з N� 673 до № 2034, в тому числі : 

Літерні №!No: 1321а,1360а, І 3606, І 365а, 14 70а, І 562а, І 596а, І 673а = 8
спр. 

Не надходил11 №№: 714, 715, 716, 1756, 757, 758, 759, 760, 761, 795, 796. 
797,798,799,800,801,842,843,844,845,846,847,848,882,883,884,885,886, 
887, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 969, 970, 971. 972, 973, 974, 975, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1146, 1147, 1148, 1149, 
1150, 1188, 1189, І 190, 1191, 1237, 1238, 1239, 1240, 1282, 1292, 1293, 1294, 
1295, 1342, 1370, 1371, 1372, 1373, 1480, 1481. 1482, 1483, 1574, 1575, 1576. 
1577, 1671, 1672, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1772, 1773, 1775. 1856. 1857. 
І 859, 1860, 1944, 1945, 1947, 1948, 1969, 2031, 2032, 2033, 2034=107 спр.

Всього до ,наного опису ш-1есе1ю 1834 (одну тисячу 13ісімсот тридцять 
чотири) спраІЗи з N� І до N� 2034, rз тому числі: 

Літерні No№!: 92а, 926, 95а, І 06а, 107а, І 09а, І І 7а, І 2Оа, 1206, І 20в, 
134.1, І 43а, 181 а, 1321 а, І 360а, 13606. І 365а, 1470n, І 562а, І 596а, 1673а = 21

спр. 

B11лyL1c1JO згідно акту 1 14 (сто чотирнадцять) справ, в ТОі\•ІУ числі літерні 
N�№: 92а, 926, 95а, 106а, І 07а, І 09а, І І 7а, І 20а, 1206, І 2Ов 

Не надход11л11 №№: 714, 715,716, ·с 756, 757, 758, 759, 760, 761, 795, 79б, 
797,798,799,800,801,842,843. 844, 845,846,847,848,882,883,884,885.886. 
887, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 969, 970, 971. 972, 973, 974, 975, І 050, 
1051, 1052, 1053, 1099, 1100, І 101, 1102, 1103, 1104. 1146, 1147, 11-18. 114()_ 
1150, 1188, 1189, І 190, 1191, 1237, 1238, 1239, 1240, 1282, 1292, 1293. 1294, 
1295, 1342, 1370, 1371, 1372, 1373. 1480, 1481, 1482. 1-183, 1574, 1575, 157(1, 
1577, 1671, 1672, 1686, 1687, 1688. 1689, 1690, 177:2. 17ї3, 1775, 18.56, 185-:, 
J 859, 1860, 1944, 1945, 194 7, 1948 1969, 2031, 2032, 2033. 2034=107 спр.

С'.Н.Найчук 

02.06.2017 р. 
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