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ПРО КУР А ТУР А ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

46000 Україна м. Тернопіль, вул. Листопадова 4, тел. 46-06-59 

Історична довідка 

(доповнення) 

Прокуратура Тернопільської області здшснює свою діяльність 
відповідно до Конституції України та Закону України «Про Прокуратуру 
У країни»; за період з О 1 січня 2003 року до 31 грудня 201 О року в діяльності 
прокуратури Тернопільської області змін не відбулося. 

Згідно штатних розписів структура прокуратури Тернопільської області у 
2003 -2010 роках була така: 

. . . 

в1ддш загального дшоводства; · 
відділ за додержанням законів органів внутрішніх справ при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання досудового слідства; 

. . . .. . 
в1ддш з нагляду за додержанням закоюв спецшдроздшами та 1ншими 
установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю; 

- відділ старшого помічника прокурора області з питань нагляду за
додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби України
при провадженні оперативно-розшукової роботи, дізнання та досудового
сшдства;
відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового
сшдства:
відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та до судового
сшдства;

. . . . 

в1ддш представництва штерес1в громадян та держави в судах;
відділ старшого помічника прокурора області з питань захисту інтересів

. . 

громадян та держави при виконаню судових р1шень;
відділ захисту майнових, інших особистих прав свобод громадян та
інтересів держави;
відділ старшого помічника прокурора області з питань нагляду за
додержанням законів про адміністративні порушення;
відділ захисту прав і свобод неповнолітніх;
відціл старшого помічника прокурора області з питань нагляду за
додержанням природоохоронного законодавства;
відділ старшого помічника прокурора з питань нагляду за додержанням та
застосуванням законів на транспорті;
відділ підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури;
відділ роботи з кадрами;
організаційно-контрольний відділ;
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- відділ старшого помічника прокурора області з питань статистики;

- відділ старшого помічника прокурора області з питань правового
забезпечення;

- секретаріат прокуратури області

- відділ старшого помічника області з міжнародно-правових доручень;

- відділ (група) з питань нагляду за додержанням законів при виконанні
. . . .  

судових р1шень у крим1нальних справах, а також при застосуваню шших

заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої

свободи громадян;

відділ старшого помічника прокурора області з питань розгляду листів та

прийому громадян;
- фінансово-господарський відділ (бухгалтерія).

В структурі прокуратури області у 2003 - 201 О роках відбулися такі зміни: 

у 2004 році був створений відділ старшого помічника прокурора області з 
. . . . 

питань нагляду за додержанням законш про адм1юстративю правопорушення, 
у 2006 році був створений відділ старшого помічника прокурора області з 
міжнародно-правових доручень. В 2009 році був створений відділ старшого 
помічника прокурора області з питань захисту інтересів громадян та держави 
при виконанні судових рішень. 

Міськрайпрокуратури, які знаходяться на території Тернопільської 
області, є підвідомчими установами прокуратури Тернопільської області, усі 
фінансово-господарські операції із забезпечення їх діяльності проводяться 
централізовано через фінансово-господарський відділ (бухгалтерію) 
прокуратури Тернопільської області. Відповідно до цього документація 
постійного зберігання, зокрема: статистичні звіти підпорядкованих прокуратур 
області (ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) та з особового складу 
підвідомчих установ внесена у відповідні описи справ прокуратури 
Тернопільської області. 

У 2012 році працівниками відділу науково-технічно опрацювання 
документів державного архіву Тернопільської області проведено науково
технічне упорядкування документів прокуратури Тернопільської області, що 
відклалися в процесі її діяльності за 2003 - 201 О роки. 

На постійне зберігання відібрано 1236 справ за 1999 - 2002; 2003 - 2010 
роки, з особового складу 119 справ за 2001 - 2002; 2003 - 201 О роки, в акт про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, внесено 2450 справ за 1962 - 2010 роки, як такі, що не мають історичної 
цінності та втратили практичне значення (тимчасового строку зберігання). 

В описи справ постійного зберігання внесені такі основні види 
документів: фінансові звіти з основної діяльності (баланси), податкові 
розрахунки (ф. № lДФ), звіти про перерахування грошових сум у пенсійний 
фонд. Також виявлені справи за 1999 - 2002 роки (завдання Генеральної 
прокуратури України, протоколи оперативних нарад, проведених при 
керівництві прокуратури області, протоколи координаційних та міжвідомчих 
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нарад, протоколи засідання колегії прокуратури області, методичні рекомендації 
та документи з питань нагляду за додержанням законів щодо ліквідації наслідків 
та збереження пільг постраждалим працівникам від наслідків аварії на ЧАЕС 
1986 року, узагальнення стану нагляду за додержанням кримінально
виконавчого законодавства, статистичні та податкові звіти) та інші документи 
відповідно до номенклатури справ внесені в опис справ за 2003 - 2010 роки. 
Документи: статистичні звіти з праці за 2002 -2003 роки та податковий 
розрахунок сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податку, 
сум доходу утриманого з них податку (ф. №1 ДФ) за 2002 - 2005 роки 
упорядковані власними силами і внесені в опис справ постійного зберігання у 
2002 році. 

Б описи справ з особового складу внесені такі документи: накази з 
особового складу, книги реєстрації наказів з особового складу, документи про 
присвоєння класних чинів, про преміювання, про надбавки до посадових 

. . . 
окладш, про нагородження державними нагородами, вщомосп нарахування 
заробітної плати. Накази з особового складу (прийом на роботу, переміщення та 
звільнення) сформовані в справи терміном зберігання 75 років і внесені в опис 
справ ( окрім наказів про надання щорічних основних відпусток, строк зберігання 
яких 5 років) (додаток № 1 до історичної довідки). 

Документи з грифом ·«ДСК» для опрацювання не надавались (у тому 
числі накази з основної діяльності, особові справи та карточки П-2 звільнених 
працівників прокуратури, та протоколи засідання колегії прокуратури області за 
(2003-2005 роки) 

Описи справ побудовані за структурною, предметно-
тематичною,номшальною та хронологічною ознаками, в межах року, за 
важливістю документів. 

Справи упорядковані згідно арх1вних правил, доступю для 
використання, 

Науково-технічне упорядкування документів провели зав. відділом 
НТОД - А. М. Брегін, а також архівістами 1-ої категорії П.В. Кравець. та О. І. 
Лоташ. 

Прокурор Тернопільської області Г. В. Мовчан 

Архівіст 1-ої категорії О. І. Лоташ 
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Додаток№l 
до історичної довідки 

Перелік номерів наказів з особового складу ( накази сформовані у справи та 
внесені у опис справ з особового складу за 2003 -2010 роки)* 

за 2003 рік: 

том 1 №№ 1,2,3,4,12,14,15,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,36,37,38, 
39 ,40,41,42,44,45 ,46,4 7,48,50,52,53 ,5 6,5 7 ,5 8,60,61,62,67 ,68,69, 70, 72, 7 4, 77, 78, 79, 
80,88,90,92,93,95,101,102,109,111,112,114,116,117,l l9,120,l25,129,131,132,135, 
136,140,141,142,143,145,177,181,182,200,205,209,217,222,226,227,242,243,256, 
257,263,286,287,294,297,298,303,308,313,319,324; 

том 2 (останній) №№ 325,326,327,328,329,334,335,337,353,357,375, 
376,377,387,389,390,391,394,395,369,406,407,419,423,427,428,503,505,541,542, 
545,551,555,558,560,561,562,563,565,566,567,568,569,570571,574,575,576,578, 
580,581,582,583,584,587; 

за 2004 рік: 
том 1 №№ 1,2,3 ,4,6, 7,8,9, 1 О, 15, 16, 18, 19,21,22,23,24,26,27,29,30, 

31,32,34,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 ,54,55,56,57,59,60,61,64,65,6 
7,69, 70, 71, 73, 7 4, 77, 78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,95,96,98,99, 101,108, 1 О 
9,114,115,116,117,121,122,123,159,160,162,163,166,172,173,174,175,176,177,179, 
180,181,182,194,195, 196,209,21 О,211,212,213,220,223,230,239,241,242,245,246,24 
7,248,249; 

том 2 (останній) №№ 1,250,252,257,258,261,266,267,274,275,305, 
306,308,315,320,321,329,332,333,336,339,347,349,350,351,354,355,358,359,362, 
368,3 70,3 74,384,3 83,384,385,390,391,394,395,397,399,406,408,409,410,411,422, 
425,426,427 ,43 0,43 3,436,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,452,453 ,45 
4,456,459,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573 ,57 4,575,576,577,578,579,580, 
5 82,583,5 84,585,586,588,589,583,594,596,597,598,602,603,606,609 ,610,611,612,61 
3,615,616,617,618,619,620,622,623,624,625,626,628,636,637,638,640,646,650,651, 
653,654,656,660,663,664,665,666,667,668,669; 

за 2005 рік: 
том 1 №№ 1,6,7,8,9, 1 о, 13, 14, 18,20,22,24,25,26,27,31,33,34,37,38, 

39 ,40,41,42,43 ,44,45,46,4 7 ,49,50,52,53 ,54,56,57,60,61,62,63 ,65,66,68, 72, 73, 7 4, 75, 
76, 77, 79,80,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97 ,98,99, 1О1,104, 105,107,108,109, 

* Відсутні номера ftаказів - накази на щорічні основні відпустки, які є тимчасового строку
зберігання 5 років ст. І б (б/ на підставі переліку Типових документів, що утворюються під
час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,
підприєл,1ств та організацій, із зазначення.,11 строків зберігання документів (Київ, 2012 р.) та
строку зберігання - 5 років ст. 20 (б) на підставі переліку доку,1;1ентів,що утворюються в
діяльності органів прокуратури Украz·нu із зазначенням строків зберігання доку,иентів Київ -

2004 р. {при проведенні експертизи цінності виокремлено ці накази).
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110,113,114,116,117,118,120,121 ,1 22,123,124,1 27,128,130,132,134,135,136,137, 

139,140,143,144,145,146,147,1 48,149,150,151,152,153,155,156,157,158,159,162,

163,164,165,166,170,171,172,174,1 75,176,177,180,181,182,183,184,188,189,190, 

193,194,196,197,198, 199,205,206,207,208,209,214,2015,216,217,218; 

том 2 (останній) №№ 219,223,225,226,227,228,229,235,251,251, 

254,266,272,290,295,309 ,316,329,330,33 7,338,343,353,361,377,398,408,413,422,42 

3,424,425,426,431,432,439,443,444,446,447,449,454,457,459,460,461,462,463,468, 

481,482,483,484,485,486,491,492,495,501,502,538,540,541,543,548,549,550,551,55 

2,553,554,555,556,557,559,561,562,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575, 

576,577,578,579,580,581,583,585,589,590,591,592,599,600,601,602; 

за 2006 рік: 
том 1 №№ l,2,3,4,5,7,8,10,13,14,16,18,19,20,24,27,28,29 34,35, 

36,3 7,3 8,39 ,40,41,45,46,4 7 ,50,51,52,54,55,57,60,61,62,63,67,68,69, 70,73, 74, 75, 77,8 

0,81,82,83,84,86,87,88,93,95,97,l00,104,107,111,112,118,120,124,139,150,151,152, 

І 60,166,176,180,181,182,186,187,190,191,202,203,212; 

том 2 (останній) №№ 213,216,220,244,246,260,303,305,317, 

322,324,325,326,327,328,329,332,337 ,344,348,349,350,357,35 8,362,363,365,373, 

З 74,375,387,391,400,401,402,405,411,415,420,421,425,429,433,435,438,439,444, 

446,450,455,465 ,466,4 74,475,479,481,482,487,488,489,492,494,496,497,498,499, 

501,502,503,504,505,506,507,509,511,512,513,514,516,518,520,521,522,523,524, 

526,527,528,529; 

за 2007 рік: 
том 1 №№ 1,8,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35, 

37,3 8,39,40,45,46,49,51,52,53,58,59,61,65,67 ,68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 76,77, 78, 79,80, 
81,83,88,90,91,92,95,97,98,99, 1О1,102,103, 104, 105,106,107,108,112,113,116,119, 

120,123,131,145,014 7,149,150,158,159,161,162,168,169,172,177,185,202,203,212, 

214,215,270,273,275,276,277 ,291,308,309,31 О,321,325,334,335; 
том 2 (останній) №№ 3336,337,350,357,371,372,381,384,389,390, 

405,418,421,423,432,433,435,437,440,441,442,443,444,447,449,450,479,484,486, 
487,488,489,492,493,494,498,499,500,501,502,503,506,511,512,513,517,520,521, 
522,523,524,525,526,531,532,535,536,537,541,542,543,546,547,549,550,551,552, 
553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,567,569; 

за 2008 рік: 
том 1 №№ 1,2,3,4,5,6,9,4,10,11,12,13,14,16,17,21,22,23,30,32,33,37, 

3 8,40,41,42,45,46,4 7 ,56,57 ,5 8,62,63,64,67 ,68, 71, 72, 73, 75, 76,84,85,86,91,92,94, 104, 
106, 1 13,114,116,117,119,120,122,123,125,126,169,172,173,175,176,178,193,194, 
198,202,204,217,225,240,241,256,257,258,263,265,268; 

том 2 (останній) №№ 269,275,276,277,278,280,281,282,284,285, 

287,306,322,323 ,353,357,363,369,373,383,384,385,387,396,397,401,413,418,425, 
427,436,441,443,459,461,462,463 ,465,466,4 72,475,478,479,490,491,492,493,494, 
498,504,507,511,514,519,520,521,527,531,532,537,539,540,544,546,553,556,557, 

558,559,560,562,563,567,568,571,574,577,579,584,585,588,589,591,592,598,605; 
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за 2009 рік: 
№№ 1, 2, 3, 4, 7,14, 15,18,21,23,30,32,34,38,39,43,46,47,54,55,57, 

59,60,61,62,63,64,65,68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,96, 

97,101,102,108, 110,l l l,117,120,125,136,142,146,147,152,156,l57,l 70,l 71,l 72, 

173,174,175,176,178,179,180,181,182,183,189,210,218,219,222,231,232,233,289, 

292,293,294,299,307,324,325,326,335,359,360,391,395,389,390,391,392,393,399, 

400,408,421,422,436,437 ,441,454,458,461,436,464,468,4 76,485,487,488,489,492, 

494,542,543,550,551,562,567,568,570,572,575,576,577,579,581,583,591,594,597, 

600,604,607; 

за 2010 рік: 
том 1 №№ 1, 1, 5, 6, 9, 10, 11,1144,15,16,17,18,19,20,23,24,25,29, 

30,33 ,34,35,36,3 7,3 8,39,41,45,49,50,51,59,61,66,67, 77,81,84,86,90,92,98,99, 1 ОО, 1 О 

6,108,109, 11 О, 111,115,121,122,123,124,125, 13 О, 136,154,161,162,163,173,174,175, 

176,177,178,189, 194,206,214,221,222,224,234,235,236,238,257,291,301,302,309,31 

О,322,326,340,353,356,364,371,3 75,382,390,394,395,397,398,399,408,410,411,412, 

413 ,414,416,419,421,422,424,433,434,43 5,437,439,440,441,446,447,449,451,452,45 

3,454,456,459,460,463,464,465 ,466,4 70,472,473,475 ,4 76,477,486,487,488; 

том 2 (останній) №№ 489, 490, 491, 494, 496, 497, 499, 508, 

509,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,522,523,525,526,527,528,529,532, 

533,534,535,537,538,539,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555, 

557,558,562,563,564,566,568,569,571,572,576,577,578,579,580,581,582,583,584, 

586,592,594,595,599,605,606,608,609,612,613,614,615,621,622,623,627,629,633,63 

4,636,640,641,643,646,647,648,649,650,651,654,655,682,686; 

Відповідальна за архів 
Прокуратури Тернопільської області �Л.Я. Доценко 

Архівіст 1-ої категорії О. І. Лоташ 



ПРО КУР А ТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
46000 Україна м. Тернопіль, вvл. Листопадова 4, тел. 46-06-59 

ОПИС СПРАВ: 
ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ 

За 1999 - 2002; 2003 - 2010 роки 

ТЕРНОПІЛЬ 2013 рік 

.

Крайні дати справ: 
1999 - 2002; 

2003 - 2010 роки 



ПРОКУРАТУРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46000 Українам. Тернопіль, вул. Листопадова 4, тел.46-06-59 

ФОНД № p.._g 
ОІШС № f. 
справ постійного зберігання 

1999 2002 2003 2010 за - - роки ' 
№ Ін-
з/п декс Заголовок справи 

спра-
ви 

1 2 3 
1999 рік 

Дата 
спра-

ви 

4 

07 /3. Відділ захисту п�ав і свобод неповнолітніх 

2035 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 04 січня 
- України матеріали (рапорти, 1999 р.-та 

інформаційні листи, довідки) про їх 28 травня 
виконання відділом за 1999 рік. 1999 р. 
Том 1 

2036 07/3-2 Те саме, том 2 (останній) 24 червня 
1999 р.-

30 грудня 
-

1999 р. 

2000 рік 

г-----._ 07 /3. Віл ліл захистv прав і свобод неповнолітніх 

<()37 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 04 січня 
- України та матеріали (рапорти, 2000 р.--

інформаційні листи, довідки) про їх 03 березня 
виконання відділом за 2000 рік. 2000 р. 
Том 1 

�, 
�()38 07/3-2 Те саме, том 2 ( останній) 06 квітня 

2000 р. 
12 червня 

V 
2000 р. 

Кіль-
КІСТЬ 

арку-
ш1в у 
справі 

5 

207 

303 

201 

165 

При-
МІТ-

ка 

6 



2 

1 2 з 4 5 6 

2001 uік 
07 /3. Віміл захисп пuав і свобоl! неповнолітніх 

2039 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 04 січня 202 
- України та матер1али (рапорти, 2001 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 22 березня 
виконання відділом за 2001 рік. 2001 р. 
Том 1 

2040 07/3-2 Те саме, том 2 23 березня 229 
- 2001 р. 

02 жовтня 
2001 р. 

2041 07/3-2 Те саме, том 3 03 жовтня 203 
- 2001 р. 

18 листо-
пада 

2001 р. 
2042 07/3-2 Те саме, том 4 ( останній) 19 листо- 77 

пада 
2001 р.-

12 грудня 
2001 р. 

2002 (!ЇК 
06/2. Ві,ц,ціл нагля,цу за (!Озслі,цуванням К(!Имінальних СП(!ав слі,цчими 

О(!Ганами П(!ОКу(!а!,У(!И області 

2043 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 11 лютого 85 
-t тивних нарад відділу, проведених 2002 р.-

при прокуророві області та його 24 грудня 
заступниках за 2002 рік 2002 р. 

'-... 
"-... 

07/1. Ві,ц,ціл захис!.У майнових2 інших особитих П(!ав і свобо,ц Г(!Ома,цян та 
ЇНТЄ(!ЄСЇВ ,ЦЄ(!Жави 

�044 07/1-4 Методичні рекомендації щодо за- 03 січня 137 
+ хисту майнових, інших особистих 2002 р.-

прав і свобод громадян та інтересів 23 грудня 
держави, інформаційні листи, 2002 р. 
розроблені відділом у 2002 рік 



з 

і'.. 

1 2 з 4 5 6 
г-.,_ 

2045 07/1-8 Документи (рапорти, інформаційні 15 січня 90 
t листи, довідки) з питань нагляду за 2002 р.-

додержанням закоюв щодо ЛlKBl- 03 листо-
дації наслідків Чорнобильської ка- пада 
тастрофи та збереженням пільг й 2002 р. 
гарантій постраждалим ВІД наслі-
дків аварії на ЧАЕС (1986р.) пра-
цшникам прокуратури області за 
2002 рік 

2046 07/1- Позовні,... заявІ�tL (оригінали), ЩО 15 листо- з 

14 надійшлLВ прокуратуру області за пада 
2002 рік 2002 р. 

07/3. Ві,ц,ціл захисn:: ПQав і свобо,ц неповнолітніх 

2047 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 17 січня 112 
України та матеріали (рапорти, 2002 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 12 травня 
виконання відділом за 2002 рік. 2002 р. 
Том 1 

2048 07/3-2 Те саме, том 2 04 червня 208 
2002 р.-

10 червня 
2002 р. 

2049 07/3-2 Те саме, том 3 (останній) 11 червня 156 
2002 р.-

12 грудня 

.__ 
2002 р . 

1.6. Ві,ц,ціл (г12упа} з питань нагля,цу за ,цо,це12жанням законів ПJ2И виконанні 
су,цових 12ішень у к12имінальних сп12авах2 а також ПJ2И застосуванні інших 

захо,ців п12имусового ха12акте(!у пов'язаних з обмеженням особистої 
свобо,ци г12ома,цян 

�050 16/27 Узагальнення відділу ЩОДО стану 13 грудня 19 
+ нагляду за додержання кримі- 2002 р.-

нально-виконавчого законодавства, 24 грудня 
-

складені відділом, за 2002 рік 2002 р. 

( 



1 2 

2051 
+ 

2052 
1� 

4 

з 4 

20. Фінансово - госпо,ца(!СЬКИЙ відділ

Статистичні ЗВІТИ з пращ, про 
використання робочого часу, про 
травматизм на виробництві, про 
зайнятість і працевлаштування ін-
валідів (ф. № 1-ПВ, ф. № З-ГІВ, ф. 
№ 7-тнв) за 2002 -2003 роки 
Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого)

. . на користь платниюв податку, 1 сум
утриманого з них податку ( ф. № 1-
ДФ) за 2002-2005 роки 

2003 RЇК 

5 

147 

162 

04/2. Ві.ц.ціл за .ЦО.ЦСRЖанням законів ОRГанами ВН:УТRЇШНЇХ СПRаВ2 ПRО 

6 

ПRова.цженні оnеRативно RОзшукової .ціяльності
2 
.цізнання та .цосу.цовоrо 

2053 04/2-1 
-

2054 04/2-4 
-

---

:2055 04/2-5 
-

�056 04/2-6
-

..... 

слі.цства 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2003 рік 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
виконання та додержання закоюв у 
Чортківському сшдчому . . 1золятор1
(Тернопільська область) за 2003 рік 

Аналізи та узагальнення (за до-
держанням законів органами 
внутрішніх справ, про провадження 
оперативно- розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства) 
роботи відділу за 2003 рік 

Подання, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень, внесе-
ні відділом та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) ДО

них за 2003 рік 

25 квітня 330 
2003 р.-

30 грудня 
2003 р. 

15 січня 79 
2003 р.-

26 березня 
2003 р. 

09 січня 88 

2003 р.-
29 квітня 
2003 р. 

27 січня 39 
2003 р. 

14 листо-
пада 

2003 р . 



, 

5 

"''----�----т---------------------,------т-----�--�
І'.. 1 2 3 4 5 6 

.()4/3. Відділ нагляду за додержанням зак он ів спеціал ьними підрозділами та 
........... .....___ ____ ін _ш...,..и_м_и_v ... с_ т

.,..
а_н_о_в_а_м_и .... _я_к_і_в_ е..,ш __ vт_ ь _б_о_оо _т _ь _б...._vз_ о_1_0га..,...н _із_о_в _а_н_о_ю __ з

_,
л_о_ч_и_• ніііііоіііін

_,
іст..._ю ___ ---.j 

2057 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 10 січня 181 
-- України та матер1али (рапорти, 2003 р.

інформаційні листи, довідки) про їх 30 липня
виконання відділом за 2003 рік. 2003 р.

2058

V 2059
1-

2060

Том 1 
04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури

України та матер1али (рапорти,
інформаційні листи, довідки) про їх
виконання відділом за 2003 рік.
Том 2 (останній) 

04/3-3 Аналізи та узагальнення (за до
держанням законів спец1альними. . . шдроздшами та ІНШИМИ установа-
ми, яю ведуть боротьбу з орга
юзованою злочинністю), складею
відділом за 2003 рік 

04/3-4 Документи (методичні рекомен-
... . дац11 щодо додержання закоюв спе-. . . . щальними шдроздшами та ІНШИМИ

установами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю, та ін
формаційні листи, пропозиції) з
питань діяльності спеціального
підрозділу за 2003 рік 

2061 04/3-5 Довідки відділу про наслідки
перевірок щодо додержання законів
при прийманні, реєстрації та
вирішенні заяв 1 повідомлень про
злочини або ті, що готуються в УБОЗ

�62 04/3
,_ 6-1 

(Управління боротьби з орга-
нізованою злочинністю) УМВСУ
(Управління Міністерства внутрішніх
справ України) та ВБКОЗ (відділ
боротьби з корупцією та
організованою злочинністю) області
за 2003 рік 
Довідки відділу про наслідки
вивчення матеріалів спещальних
підрозділів прокуратури області

21 серпня
2003 р.-

18 грудня
2003 р.

09 січня
2003 р.-

03 жовтня
2003 р.

23 червня
2003 р.-

10 листо
пада 

2003 р.

05 січня
2003 р.-

12 грудня
2003 р. 

04 січня
2003 р.-

24 грудня
2003 р.

197

109

56

70

253

про вщмову в порушенні кримі
нальних справ за 2003 рік 

\,----'----�----__.__ ____ _.__ _____ __,__ _____ ..1....__ __ _,.L __ ___, 



, 
6 

1 2 3 4 5 6 

2063 04/3- Довідки в1дц1лу по вивчених 03 січня 185 
7-1 кримінальних справах прокуратури 2003 р.-

-t: області за 2003 рік 17 листо-
пада 

2003 р. 
04/4.Ві,ц.ціл стаnшого помічника nnoю:nona області з питань нагля,цу за 

�Цо,цеnжанням законів оnганами СБУ2 ,цеnжавної митної служби Укпаїни 

2064 
-

2065 

пnи пnова,цженні опеnативно-nозшукової ,ціяльності
2 ,цізнання та 

04/4-4 

04/4-5 

LIOCVLIOBOГO слі11ства 

Документи (протоколи (без номе-
рів) та постанови оперативних, 
МlЖВlДОМЧИХ та координаційних 

·� нарад, р1шення колегш (копіі) 
Генеральної прокуратури України), 
ЩО стосуються роботи 
2003 рік 
Посадова . . шструкц1я

відділу за 

старшого 
помічника відділу, затверджена 21 
травня 2003 року 

24 січня 79 
2003 р.-

18 грудня 
2003 р. 

21 травня 8 
2003 р. 

-

04/5. Ві,ц,ціл нагля,цу за ,цо,це(!жанням законів о)іганів по,цаткової міліції П(!И 
П(!Ово,цженні оnе(!ативно-(!озшукової ,ціяльності2 ,цізнання та ,цосу,цового 

слі,цства 

2066 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 03 січня 189 
листи, довідки) перев1рок за зав- 2003 р.-
даннями та директивами Генераль- 19 червня 
ної прокуратури України, 2003 р. 
проведених відділом, за 2003 рік. 

,_____ Том 1 
�067 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 11 червня 108 

листи, довідки) перев1рок за зав- 2003 р.-
даннями та директивами Генераль- 25 грудня 
ної прокуратури України, 2003 р. 
проведених відділом, за 2003 рік. 

� Том 2 (останній) 
<.�68 04/5-2 Матеріали (рапорти, інформації 31 січня 81 

'- листи, довідки) перевірок відділом 2003 р.-
прокуратури області міськрайпро- 26 вересня 

� 
куратур за 2003 рік 2003 р. 

�9 04/5-3 Матеріали (рапорти, інформаційні 17 січня 118 
листи, довідки) перев1рок органів 2003 р.-
податкової М1ЛІЦ11, проведених 05 грудня 
відділом, за 2003 рік 2003 р. 



' 
1 

2070 

т 

2071 
-t-

2072 

2 

04/5-4 

7 

3 

Аналізи та узагальнення відцілу 
щодо нагляду за додержанням 
законів органами податкової міліції 
при проваджею оперативно
розшукової діяльності, дізнання та 
досудового слідства за 2003 рік 

04/5-5 Протоколи (без номерів) оператив
них нарад в1дц1лу, проведених при 
прокуророві області та його заступ
никах за 2003 рік 

04/5-6 Подання про усунення порушень 
закоюв, постанови про порушення 
дисципшнарних проваджень (за 
додержанням закоюв податковою 
мшщ1єю при провадженю 
оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства), 
внесених в1ддшом прокуратури 
області за 2003 рік 

4 

09 січня 
2003 р.-

12 грудня 
2003 р. 

02 січня 
2003 р.-

26 грудня 
2003 р. 

03 лютого 
2003 р.-

17 грудня 
2003 р. 

5 

42 

60 

85 

05/1. Відділ представництва інтересів громадян та держави в судах 

2073 05/1-2 Доручення Генеральної прокура
тури України та матеріали (рапор
ти, інформаційні листи, довідки) 
про їх виконання відділом за 2003 
р1к 

03 січня 
2003 р.-

27 листо
пада 

2003 р. 

207 

6 

-----

< ____ ()_7_4--+-0-5_/_1_-6--+-М-е_т_од_ич_н_і _п_о_с-іб-ники- -,-ін_ф_о_рм_а_ц -ій---t--О-8-с-іч_ня_----t __ 4_6_--t-_----;
-rr ні листи з питань представництва 2003 р. 

інтересів громадян та держави в 12 грудня
судах, розроблені відділом у 2003 2003 р. 
році 

�.__,.._-+---t--------------+-------1----t----1'{]5 05/1-8 Документи (аналізи, узагальнення, 09 січня 238 
довщки, інформаційні листи) 2003 р.-
відділу інформаційного та 05 вересня 
орієнтовного характеру за 2003 рік. 2003 р. 
Том 1 



8 

1 2 3 4 5 6 

2076 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 08 вересня 247 

-{-
довідки, інформаційні листи) 2003 р.-
відділу інформаційного та 27 листо-
орієнтовного характеру за 2003 рік. пада 
Том 2 (останній) 2003 р. 

2077 0511-9 Матеріали (рапорти, інформаційні 10 січня 72 
-r листи, довідки) перевірок відділом 2003 р.-

роботи шдпорядкованих 13 листо-
міськрайпрокуратур за 2003 рік пада 

2003 р. 

06/2. Ві,ц,ц іл наг ля,цу за RОЗслі,цуванням КRИМінальних СПRав слі,цчими 

ОRrанами ПROKYRa!YR" області 

2078 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 09 січня 203 
-І

листи, довідки) перев1рок за зав- 2003 р.-
даннями, вказ1вками, директивами 23 червня 
Генеральної прокуратури України, 2003 р. 
проведені відділом за 2003 рік. 
Том 1 

2079 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 09 липня 154 
листи, довідки) перевірок за зав- 2003 р.-
даннями, вказівками, директивами 31 грудня 
Генеральної прокуратури України, 2003 р. 
проведені відділом за 2003 рік. 
Том2 

208 0 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 17 грудня 191 
листи, довідки) перевірок за зав- 2003 р.-
даннями, вказівками, директивами 31 грудня 
Генеральної прокуратури України, 2003 р. 
проведені відділом за 2003 рік, 

'-
Том 3 (останній) 

2081 6/2-2 Матеріали (довідки, рапорти, lН- 14 лютого 50 
- формаційні листи) перев1рок 2003 р.-

відділом роботи міськрайпрокура- 19 грудня 
тур за 2003 рік 2003 р. 

"-
2082 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 09 січня 26 
-

ДОВІДКИ, інформаційні листи) ВlД- 2003 р.-
ділу інформаційного та орієнтов- 31 грудня 
ного характеру за 2003 рік 2003 р. 

'·. 
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2083 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 11 березня 80 
і- тивних нарад ВІддшу, проведених 2003 р. 

при прокуророві області та його 15 жовтня 
заступниках, за 2003 рік 2003 р. 

07/1. Bil!l!iл захисп: майнових2 інших особистих пnав і свобо,g гnомаJ!ЯН та 

2084 07/1-2 

t 

2085 07/1-2 
·j

2086 0711-3
І 

2087 07/1-4 
І 

2088 07/1-5 
-І 

2089 07/1-6 
-+-

інтеоесів держави 

Протести в порядку загального 
нагляду на акти, ЩО суперечать 
законам захисту майнових, інших 
особистих прав і свобод громадян 

. . 

та штересІв держави, складею 
відділом за 2003 рік. 
Том 1 
Протести в порядку загального 
нагляду на акти, ЩО суперечать 
законам захисту майнових, інших 
особистих прав і свобод громадян 

. . 

та штересІв держави, складені 
відділом за 2003 рік. 
Том 2 (останній) 
Подання про усунення порушень 
закону захисту майнових, ІНШИХ

особистих прав і свобод громадян 
та інтересів держави, причин та 
умови, що їм сприяють, складені 
відділом за 2003 рік 
Методичні рекомендації щодо за-
хисту майнових, інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави, інформаційні листи, лис-
ти-зауваження, розроблені ВІДДІ-

лом, за 2003 рік 
Аналізи та узагальнення щодо за-
хисту майнових, інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави, прокурорського нагляду 
ВІДДІЛУ прокуратури області за 
2003 рік 
Довідки ВІДДІЛУ за результатами 
перевірок роботи міськрайпро-
куратур за 2003 рік. 
Том 1 

21 січня 158 
2003 р.-

30 червня 
2003 р. 

03 липня 172 
2003 р.-

30 грудня 
2003 р. 

13 січня 179 
2003 р.-

30 грудня 
2003 р. 

16 січня 135 
2003 р. 

23 грудня 
2003 р. 

10 січня 226 
2003 р. 

15 грудня 
2003 р. 

03 січня 197 
2003 р.-

23червня 
2003 р. 
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2090 
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2092 

2093 

2094 

2095 

2096 
,--
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0711-6 Довідки в1ддшу за результатами 
перевірок роботи міськрайпро
куратур за 2003 рік. 
Том 2 ( останній) 

0711-8 Документи (рапорти, звіти, листу
вання, інформації) з питань нагляду 
за додержанням законів щодо лік
відації наслщюв Чорнобильської 
катастрофи та збереження пільг й 
гарантій постраждалим від наслід
ків аварії на ЧАЕС (1986 р.) пра
цівникам прокуратури області за 
2003 рік 

07/1-
14 

Позовна.заяв�( оригінали) поданіІ..в 
прокуратуру області за 2003 рік 

4 

21 липня 
2003 р.-

31 грудня 
2003 р. 

18 березня 
2003 р.-

30 грудня 
2003 р. 

04 лютого 
2003 р. 

07 /3. Відділ захисту прав і свобод неповнолітніх 

07 /3-2 Завдання Генеральної прокуратури 
України з питань захисту прав і 
свобод неповнолітніх та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання відділом 
за 2003 рік. 
Том 1 

07 /3-2 Завдання Генеральної прокуратури 
У країни з питань захисту прав 1

свобод неповнолітніх та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання відділом 
за 2003 рік. 
Том 2 

07 /3-2 Завдання Генеральної прокуратури 
У країни з питань захисту прав і 
свобод неповнолітніх та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання відділом 
за 2003 рік. 
Том З (останній) 

07 /3-5 Довідки про результати перевірок 
в1ддшом міськрайпрокуратур за 
2003 рік 

31 січня 
2003 р.-

12 червня 
2003 р. 

16 липня 
2003 р.-

22 листо
пада 

2003 р. 

зо липня 
2003 р.-

31 грудня 
2003 р. 

31 січня-
2003 р.-

17 листо-

5 6 

190 

9 

3 

158 

215 

199 

74 

пада 
2003 р. 

------'---�---------------__.__ ___ .______. ___ _.__ __ ....J 
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2 3 4 5 
07/3-8 Протести, подання, приписи, поста- 13 березня 44 

нови про порушення дисцип- 2003 р. 
лінарних проваджень нагляду за 15 грудня 
додержанням прав неповнолітніх, 2003 р. 
внесені відділом за 2003 рік 

07/4.Ста(!ший помічник П(!О�(!О(!а області з питань нагля,ц:у за 

,ЦО,ЦС(!ЖаННЯМ П(!Н(!О,ЦООХО(!ОННОГО СС(!С,ЦОВИ!Ца 

07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 09 січня 130 
ДОВІДКИ, інформації) аналітичного 2003 р.-
та ор1єнтовного характеру з питань 15 грудня 
нагляду за додержанням 2003 р. 
природоохоронного середовища, 
складені відділом за 2003 рік 

07/4-4 Документи відділу (подання, довід- 29 липня 120 
ки, рапорти) прокурорського реа- 2003 р.-
гування з питань нагляду за додер- 26 грудня 
жанням природоохоронного сере- 2003 р. 
довища за 2003 рік 

08/2.Ста(!ший помічник П(!О�(!О(!а області з питань нагля,ц:у за 
,цо,це(!жанням та застосуванням законів на Т(!анспо(!ті 

08/2-3 

08/2-4 

-

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання старшим помічником за 
2003 рік 

Подання, протести, приписи з 
питань нагляду за додержанням та 
застосуванням закоюв на тран-
спорті, внесені старшим помічни-
ком у 

. .зал1зниц� 
вщомства 

та 1НШ1 

установи за 2003 рік 

управлшня 
транспортю 

Довідки перев1рки старшим 
помічником стану нагляду в

міськрайпрокуратурах за додер-
жанням чинного законодавства в 
транспортних організаціях за 2003 
рік 

21 квітня 46 
2003 р.-

01 грудня 
2003 р. 

08 січня 103 
2003 р. 

29 вересня 
2003 р. 

05 травня 29 
2003 р.-

09 вересня 
2003 р. 

6 
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O9.Відділ пі.цч�имки .цеJ!жавного обвинувачення в су.цах ПJ!O!SYJ!a!IJ!И
області 

2103 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 09 січня 34 

-t рекомендації, інформаційні листи з 2003 р.-
питань підтримки державного об- 04 вересня 
винувачення в судах прокуратурою 2003 р. 
області, складені відділом за 2003 
рік 

2104 09/5 Довідки вщдшу за результатами 03 лютого 50 
і- перевірок роботи міськрайпро- 2003 р.-

куратур за 2003 рік 26 листа-
пада 

2003 р. 

11. Ві,ц.ціл J!Оботи з ка,ц)!ами ПJ!OKYJ!3!IJ!H області

2105 1113 Документи (аналізи, інформаційні 28 січня 141 
листи, довідки) перевірок відділом 2003 р.-
міськрайпрокуратур за 2003 рік 26 грудня 

2003 р. 

12/1. ОJ!ГЗнізаційно - КОНТQОЛЬНИЙ відділ 

2}06 12/1-4 Положення про структурні підроз- 15 липня 108 
діли Тернопільської обласної про- 2003 р.-
куратури, затверджені у 2003 році 12 

листопада 
2003 р. 

2107 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 203 
...... пільської області та звіти про їх 

виконання за 2003 рік. 
Том 1 
(січень - червень) 

2108 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 229 
-

пільської області їх та ЗВІТИ про 
виконання за 2003 рік. 
Том 2 (останній) 
(липень- грудень) 
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2109 12/1-8 Протоколи (без номерів) коорди- 15 березня 137 
- надійних 2003 р.-та МІЖВІДОМЧИХ нарад 

керівників правоохоронних органів 06 жовтня 
з питань узгодження роботи щодо 2003 р. 
боротьби з організованою зло-
чинністю, запобіганню корупції та 
матеріали до них, за 2003 рік 

2410 1211- Документи (інформаційні листи, 26 лютого 65 
- 10 відомості), 2003 р.-рапорти, ДОВІДКИ, ЩО

були взяті на контроль прокурором 26 листо-
області, та матер1али про їх ви- пада 
конання за 2003 рік 2003 р. 

2111 12/1- Документи (доповідні записки, 03 лютого 101 
- 14 рапорти, довідки, листи) відділу за 2003 р.-

наслщками перевірок у апарат� 08 грудня 
прокуратури області за 2003 рік 2003 р. 

2112 12/1- Аналізи, узагальнення та анал1- 02 квітня 14 
- 15 тичні довідки з організаційно-кон- 2003 р.-

трольної роботи відділу за 2003 рік 07 квітня 
2003 р. 

2113 12/1- Завдання та доручення* прокура- 27 лютого 40 *зареє

16 тури області шдпорядкованим 2003 р.- строва 

ніу прокурорам та матеріали (рапорти, 12 грудня відділі 
інформаційні листи, довідки) про їх 2003 р. 
виконання за 2003 рік 

2114 1211- Методичні рекомендащ з орга- 13 лютого 160 
18 нізаційно-контрольної роботи, lН- 2003 р.-

формаційні листи, розроблені від- 25 листо-
ділом за 2003 рік пада 

2003 р. 

16. Ві,ц,ціл (гRупа) з питань нагля,цу за ,цо.цеRжанням законів ПRИ виконанні
су,цових Rішень у КRИМінальних СПRавах2 

а також ПRИ застосуванні інших
захо,ців ПRимусового хаRаКТеRУ пов'язаних з обмеженням особистої 

свобо,ци ГRОма,цян 

- � .. 

2115 16/27 Узагальнення відділу ЩОДО стану аз mотоге' 56 
t нагляду за додержання кримі- 2003 р.-

нально-виконавчого законодавства 1�/удня 
за 2003 рік 2003 р. 
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19. Від,ціл стаQшоrо помічника ПJ:!O!SIJ:!OJ:!a області з питань J:!Озrля� листів

2116 19/3
... 

2116 19/4
а 
�1·

2117 19/5
+ 

2118 19/5
-t 

21 J9 19/6

2 20 19/8
' 

2121 06/2-1-

, 

2122

) 
/ 

� 

та ПQийому ГJ:!Ома,цян 

Довідки ВІДДІЛУ за результатами. . перев1рок з питань розгляду лиспв
та прийому громадян у
місьКРайпрокуратурах за 2003 рік 
Довідки вщдшу за результатами
перевірок з питань розгляду
звернень у вщдшах прокуратури
області за 2003 рік 
Документи ( звернення, заяви,
інформаційні листи) з питань
розгляду звернень громадян за 2003
р1к. 
Том 1
Документи ( звернення, заяви,
інформаційні листи) з питань
розгляду звернень громадян за 2003
р1к. 
Том 2 (останній)
Протоколи (без номерів) опера-
тивних нарад вщдшу, проведених
при прокуроров1 області та його
заступниках за 2003 рік 
Листи -орієнтування, інформаційні
листи-зауваження з питань розгля-
ду звернень Генеральної прокура-
тури України, що стосуються про-
куратури області за 2003 рік 
Матеріали (рапорти, інформаційні
листи, довідки) перевірок відділу за
завданнями, вказівками, директива-
ми Генеральної прокуратури
України за 2003-2004 роки 

1Jf січня
20-1

05 
.,

2003 р.
10 січня

2003 р.-
.Jd�J 

2003 р.
02 січня
2003 р.-

22dл:-н..,q_
2003 р. 

01 серпня
2003 р.-

0"1--��, 
2003 р.

14 січня
2003 р.-

26 грудня
2003 р. 

04 лютого
2003 р.-

29 серпня
2003 р. 

17 грудня
2003 р.-
23 січня
2004 р. 

20. Фінансово-госпо,gа(!ський відділ

Фінансовий звіт (баланс) з основної
діяльності прокуратури області за
2003 рік 

12

39

276

157

14 

14

191

54
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2123 Штатний розпис працівників про- 85 

t куратури області на 2003 рік 
2124 Бюджет (кошторис ДОХОДІВ 1 141 

;-- видатків) прокуратури області за 
2003 рік 

2125 Статистичні ЗВІТИ про роботу 27 
т автотранспорту, про залишки 1

використання енергетичних мате-
ріалів та продуктів переробки наф-
ти, про результати використання 
палива, теплоенергії та електро-
енергії, про наявність та рух ос-

новних засобів ( ф.№ 2-тр., ф. 4-мтп, 
ф. № 11-МТП, ф. № 11-03) за 2003 
рік 

2126 Податкові розрахунки зборів за 6 
забруднення навколишнього при-
родного середовища, з власниюв 
транспортних засобів за 2003 рік 

2127 Розрахунок видатюв по виплат� 57 
"

І компенсації ПІЛЬГ прац�вникам 
прокуратури області , які потерпіли 
в насшдок Чорнобильської ка-
тастрофи за 2003 рік 

2128 Звіти про перерахування грошових 1� 
сум на загальнообов'язкове дер-
жавне соц�альне, пенсійне стра-
хування, страхування на випадок 
безробіття та ВІД нещасних ви-

падків на виробництві за 2003 рік 

2004 QiK 

04/2. Ві,ц,ціл за ,цо,цеQжанням законів ОQrанами внутQішніх СПQав
2 

ПQО 

ПQова,цженні опеQативно-Qозшукової ,ціяльності
2 

,цізнання та ,цосу,цового 

слі,цства 

2129 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 14 січня 312 
.,. України та матер1али (рапорти, 2004 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 09 лютого 
виконання відділом за 2004 рік 2004 р. 
Том 1 
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2130 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 

України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том2 

2131 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 
.,- України та матер1али (рапорти, 

інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том3 

2132 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том4 

2133 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 
-t- України та матер1али (рапорти, 

інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том 5 

2134 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 
� України та матер1али (рапорти, 

інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том б 

21J5 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том? 

2136 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 
...J.- України та матер1али (рапорти, 

інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том8 

2137 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 

- інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том9 

4 
12 лютого 

2004 р.-
25 лютого 

2004 р. 

12 березня 
2004 р.-

22 березня 
2004 р. 

24 березня 
2004 р,-

29 березня 
2004 р. 

02 квітня 
2004 р.-

12 травня 
2004 р. 

13 травня 
2004 р. 

2Jтравня 
2004 р. 

17 червня 
2004 р.-

29 липня 
2004 р. 

23 липня 
2004 р.-

04 серпня 
2004 р. 

04 серпня 
2004 р. 

QSсерпня 
2004 р. 

54 
204 

119 

192 

248 

106 

. 

274 

368 

185 

6 

. -



1 2 
2138 04/2-1 

t 

2139 04/2-1 

2140 04/2-1 

2141 04/2-1 
.,4 

2142 
-f... 

04/2-1 

2143 04/2-3 
-

2144 04/2-4 
-

2145 04/2-5 
_.,,, 

І 

17 

з 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том 10 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том 11 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том 12 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
ТомlЗ 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік 
Том 14 (останній) 
Матерали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області роботи міськ-
райпрокуратур та органів внутріш-
ніх справ, довідки про надання їм 
практичної допомоги за 2004 рік 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області виконання та 
додержання законів у Чортківсько-
му слідчому ізоляторі (Тернопіль-
ська область) за 2004 рік 
Аналізи та узагальнення відділу за 
додержанням законів органами 
внутрішніх справ, про провадження 
оперативно-розшукової 
дізнання, досудового 
2004 рік 

. . 
ДІЯЛЬНОСТІ, 

слідства за 

4 5 б 

26 серпня 159 
2004 р.-

31 серпня 
2004 р. 

17 вересня '!69 

2004 р.-
22 вересня 

2004 р. 

01 жовтня 234 
2004 р. 

22 жовтня 
2004 р. 

01 листо- 182 
пада 

2004 р-
зо 

листопада 
2004 р. 

07 грудня 230 
2004 р.-

30 грудня 
2004 р. 

30 січня 174 
2004 р. 

зо листо-
пада 

2004 р. 

13 січня 43 
2004 р. 

27 жовтня 
2004 р. 

04 січня 254 
2004 р.-

27 жовтня 
2004 р. 



1 

2146 
-

2 3 
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04/2-6 Подання, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень за 
додержанням законів органами 
внутрішніх справ, про провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання та досудового сшдства, 
внесені відділом за 2004 рік 

4 

15 квітня 
2004 р.-

26 листо
пада 

2004 р. 

5 6 

90 

04/3. Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та 

іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю 

2147 04/3-1 
--

2148 04/3-1 

2149 04/3-3 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік. 
Том 1 

Завдання Генеральної прокуратури 
У країни та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2004 рік. 
Том 2 ( останній) 

Аналізи та узагальнення відділу за 
додержанням законів спеціальними 
підрозділами та ІНшими устано
вами, які ведуть боротьбу з орга
нізованою злочинністю за 2004 рік 

2150 04/3-4 Документи (методичні рекомен
дації за додержанням законів спе-

. . . . 

ц�альними шдроздшами та ІНШИМИ 
установами, які ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю, інфор
маційні листи, пропозиції) з питань 

. . . . . 

щяльносп спец�ального пщрозд1лу 
за 2004 рік 

10 січня 
2004 р.-

25 червня 
2004 р. 

29 червня 
2004 р.-

30 грудня 
2004 р. 

10 січня 
2004 р. 

13 жовтня 
2004 р. 

10 січня 
2004 р. 

03 грудня 
2004 р. 

192 

218 

67 

41 



1 2 
2151 04/3-5 
+ 

2152 04/3-
.\ 6-1

2153 04/3-
- 7-1

19 

3 
Довідки ВІдщлу про насшдки 

. . 

перевІрок щодо додержання закоюв 
при прийманні, реєстрації та 
вирішення заяв і повідомлень про 
злочини або Тl, ЩО готуються, в 
УБОЗ (У правління боротьби з 
оргаюзованою злочинністю) 
УМВСУ (У правління Міністерства 
внутрІшюх справ України) та 
ВБКОЗ (відділ боротьби з ко-
рупщєю та оргаюзованою зло-
чинністю) області за 2004 рік 

Довідки ВІДДІЛУ про наслідки 
вивчення матер�ашв спещальних 
підрозділів про ВІДМОВУ в 
порушенні кримінальних справ за 
2004 рік 

Довідки вщдшу по вивчених 
кримінальних справах за 2004 рік 

4 5 6 

02 січня 103 
2004 р.-

30 грудня 
2004 р. 

10 січня 311 
2004 р. 

08 грудня 
2004 р. 

20 лютого 236 
2004 р.-

25 листо-
пада 

2004 р. 

O4/4.Ві,ц,ціл стаQшого помічника ПQOKYQOQa області з питань нагля,цу за 

,ЦО,ЦСQЖанням законів ОQГанами СБУ
2 

,цеQжавної митної служби УкQаїни 

2154 
-

2155 
-

ПQИ ПQОва,цженні опеQативно-Qозшукової ,ціяльності
2 

,цізнання та 

04/4-4 

04/4-5 

,цосу,цового слідства 

Документи (копії протокошв (без 
номерів) та постанов оперативних, 

МІЖВІДОМЧИХ та координаційних
копії 

·�

нарад, рІшеннь колегш 
Генеральної прокуратури), що 
стосуються роботи відділу, за 2004 
рІк 

Посадова 
. . 
шструкцІя старшого 

помічника відділу, затверджена 09 
липня 2004 року 

26 січня 98 
2004 р.-

02 листо-
пада 

2004р. 

09 липня 24 
2004 р. 



20 

1 2 з 4 5 6 
04/5. Відділ наг ляm:: за .цо.це(!жанням законів О(!Ганів по.цаткової міліції П(!И 

П(!ова.цженні оnе(!ативно-(!озшукової .ціяльності2 .цізнання та .цосу.цового 

2156 04-5-1
-; 

2157 04-5-1

2�8 04-5-1

2159 04/5-2 
.1 

2160 04/5-3 
-

2161 04/5-4 
-.tr 

2162 04/5-6 
rJ 

слідства 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перев1рок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури України, проведе-
них відділом, за 2004 рік. 
Том 1 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури У країни, проведе-
них відділом, за 2004 рік. 
Том 2 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перев1рок за зав-
данням та директивами Генераль-
ної прокуратури У країни, проведе-
них відділом, за 2004 рік. 
Том З (останній) 
Матеріали (рапорти інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області 
куратур за 2004 рік 
Матеріали (рапорти, 

міськрайпро-

інформаційні 
. . листи, довідки) перев1рок оргаюв 

податкової міліції, проведених 
відділом, за 2004 рік 
Аналізи та узагальнення ВІДДІЛУ

щодо додержання законів органами 
податкової міліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, 

. . . д1знаню та досудового сшдства за 
2004 рік 
Подання про усунення порушень 
законів, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень за до-
держанням законш податковою 
МlЛЩlЄЮ при провадженю опе-
ративно-розшукової діяльності, ді-
знанні та досудового сшдства, 
внесені відділом, за 2004 рік 

03 січня 180 
2004 р.-

24 березня 
2004 р. 

24 березня 163 
2004 р.-

ЗО червня 
2004 р. 

19 липня 178 
2004 р.-

29 грудня 
2004 р. 

02 квітня 26 
2004 р.-

ЗО грудня 
2004 р. 

29 січня 121 
2004 р.-

13 грудня 
2004 р. 
05 січня 53 
2004 р.-

06 жовтня 
2004 р. 

08 січня 34 
2004 р.-

16 грудня 
2004 р. 
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1 2 з 4 5 6 
05/1. Віміл п�е,цставництва інте�есів г�ома,цян та ,це�жави в с:у,цах 

2163 05/1-2 Доручення Генеральної прокура- 10 січня 248 
тури У країни та матеріали (рапор- 2004 р.-
ти, інформаційні листи, довідки) 29 березня 
про їх виконання відділом за 2004 2004 р. 
р1к. 
Том 1 

2164 05/1-2 Доручення Генеральної прокура- 09 квітня 220 
тури України та матеріали (рапор- 2004 р.-
ти, інформаційні листи, довідки) 26 липня 
про їх виконання відділом за 2004 2004 р. 
р1к. 
Том 2 

2115 05/1-2 Доручення Генеральної прокура- 06 серпня 148 
тури У країни та матеріали (рапор- 2004 р.-
ти, інформаційні листи, довідки) 15 жовтня 
про їх виконання відділом за 2004 2004 р. 
р1к. 
Том З (останній) 

2166 05/1-6 Методичні рекомендації, інфор- 69 
маційні листи з питань представ- . . . .

ництва інтересів громадян та дер- 15�,R_ 
жави в судах, розроблені відділом у 
2004 році 2004 р. 

2167 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 02 січня 232 
ДОВІДКИ, інформаційні листи) ВlД- 2004 р.-
дшу інформаційного та орієнтов- 07 травня 
ного характеру за 2004 рік. 2004 р. 
Том 1 

2168 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 07 травня 259 
-r довідки, інформаційні листи) вщ- 2004 р. 

дшу інформаційного та орієнтов- 24 травня 
ного характеру за 2004 рік. 2004 р. 
Том 2 

2169 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 25 травня 2У8 

+ довідки, інформаційні листи) вщ- 2004 р. 
ділу інформаційного та орієнтов- 10 грудня 
ного характеру за 2004 рік. 2004 р. 
Том З (останній) 
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1 2 3 4 5 6 
2170 05/1-9 Матеріали (рапорти, інформаційні 20 лютого 56 
-t- листи, довідки) перевірок відділом 2004 р.-

прокуратури області роботи 25'· травня 
підпорядкованих міськрайпрокура- 2004 р. 
тур за 2004 рік 

2171 05/1- Протоколи(без номерів) оператив- 10 лютого 43 
11 них нарад відділу, проведених при 2004 р.-

прокуророві області та його заступ- 17 вересня 
никах, за 2004 рік 2004 р. 

06/2. Ві,ц,ціл наr ля,ц:у за І!Озслі,ц:уванням КІ!Имінальних спІ!аВ слі,цчими 
ОІ!Ганами ПІ!О!$УІ!а!УІ!И області 

2172 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 10 січня 231 
-t листи, довідки) перев1рок за зав- 2004 р.-

даннями, вказ1вками, директивами 28 лютого 
Генеральної прокуратури України, 2004 р. 

І 
проведені відділом, за 2004 рік. 

І Том 1 
2173 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 02 березня 158 

+ листи, довідки) перев1рок за зав- 2004 р.-
даннями, вказівками, директивами 09 березня І

ІГенеральної прокуратури України, 2004 р. І І

І проведені відділом, за 2004 рік. 
І І Том 2 ! 

2174 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 03 березня 174 І 

І І + листи, довідки) перев1рок за зав- 2004 р.- І данням, вказшками, директивами 12 березня 
Генеральної прокуратури України, 2004 р. 
проведені відділом, за 2004 рік. 
Том 3 

І 

2175 06/2-1 l'v1атеріали (рапорти, інформаційні 04 березня 2Ь//( 
І 

І
І 

+ 
листи, довідки) перев1рок за зав- 2004 р. - Іданням, вказ1вками, директивами 38К��� ІГенеральної прокуратури України, 2004 р. 

іпроведені відділом, за 2004 рік. І 
Том 4 І

2!f6 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 19 травня 213 Ідовідки) 2004 р.- І листи, перев1рок за зав-
і І 

данням, вказ1вками, директивами 27 травня і 
Генеральної прокуратури України, 2004 р. 
проведені відділом, за 2004 рік. 
Том 5 
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1 2 3 4 5 6 

2177 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 07 червня 208 

листи, довідки) перевірок за зав- 2004 р. 
данням, вказівками, директивами 13 липня 
Генеральної прокуратури України, 2004 р. 
проведені відділом, за 2004 рік. 

Том 6 

2178 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 16 липня 188 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2004 р.-

данням, вказівками, директивами 13 вересня 
Генеральної прокуратури України, 2004 р. 
проведені відділом, за 2004 рік. 
Том 7 

2179 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 01 жовтня 188 
листи, довідки) перевірок за зав- 2004 р.-

данням, вказ1вками, директивами 08 грудня 
Генеральної прокуратури України, 2004 р. 
проведені відділом, за 2004 рік. 
Том 8 ( останній) 

2180 6/2-2 Матеріали (рапорти, інформаційні 05 січня 195 
-t

листи, довідки) перевірок відділом 2004 р.-
прокуратури області роботи міськ- 28 грудня 

·-

райпрокуратур за 2004 рік 2004 р. 

2181 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 09 січня 196 
-

довідки, інформаційні листи) від- 2004 р.-
дшу інформаційного та орієнтов- 02 лютого 
ного характеру за 2004 рік. 2004 р. 
Том 1 

2182 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 05 лютого 201 
-

інформаційні листи) від- 2004 р.-ДОВІДКИ, 

дшу інформаційного та орієнтов- 21 травня 
ного характеру за 2004 рік. 2004 р. 
Том 2 

2183 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 25 травня 144 
---- довідки, інформаційні листи) від- 2004 р.-

дшу інформаційного та ор1єнтов- 08 грудня 
ного характеру за 2004 рік. 2004 р. 
Том 3 (останній) 



1 
2184 

t 

2185 

2 

6/2-4 

6/2-5 

24 

з 

Протоколи (без номерів) опера
тивних нарад вщдшу, проведених 
при прокуроров1 області та його 
заступниках, за 2004 рік 
Методичні рекомендації з питань 
нагляду за розслідуванням кримі
нальних справ сшдчими органами 
прокуратури області, інформаційні 
листи для міськрайпрокуратур, 
складені відділом за 2004 рік 

4 

12 лютого 
2004 р. 

12 rрудня 
2004 р. 

11 травня 
2004 р.-

13 жовтня 
2004 р. 

5 6 

146 

07/1. Відділ захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та 

інтересів держави 

2186 
-і

2187 
+-

2188 
--{ 

2189 
-f-

07 /1-2 Протести в порядку загального 
нагляду на акти, що суперечать 
законам захисту майнових,інших 
особистих прав і свобод rромадян 

. . 
та штерес1в держави, складею 
відділом, за 2004 рік 

07 /1-3 Подання про усунення порушень 
закону захисту майнових, шших 
особистих прав і свобод rромадян 
та інтересів держави причин та 
умови, що їм сприяють, складею 
відділом прокуратури області, за 
2004 рік. 
Томl 

07 /1-3 Подання про усунення порушень 
закону захисту майнових,інших 
особистих прав і свобод rромадян 
та інтересів держави причин та 
умови, що їм сприяють, складею 
відділом, за 2004 рік. 
Том 2 (останній) 

07 /1-4 Методичні рекомендації щодо за
хисту майнових, інших особистих 
прав і свобод rромадян та інтересів 
держави, інформаційні листи, лис
ти-зауваження, складені відділом, 
за 2004 рік. 
Томl 

05 січня 
2004 р. 

28 rрудня 
2004 р. 

27 січня 
2004 р.-

21 червня 
2004 р. 

02 липня 
2004 р.-

19 листо
пада 

2004 р. 

20 січня 
2004 р.-
28 липня 
2004 р. 

156 

203 

189 

162 



1
2190
+ 

2191
+ 

2193
--+ 

2194
,./ 

2195
-'-· 

2196
f 

25

2 З
07 /1-4 Методичні рекомендації щодо за

хисту майнових, інших особистих
прав і свобод громадян та інтересів
держави, інформаційні листи, лис
ти-зауваження, складею відділом,
за 2004 рік. 
Том 2 (останній)

07 /1-5 Аналізи та узагальнення щодо за
хисту майнових, інших особистих
прав і свобод громадян та інтересів
держави, прокурорського нагляду
відділу за 2004 рік. 

07 /1-5 
Том 1 
Аналізи та узагальнення щодо за
хисту майнових, інших особистих І
прав і свобод громадян та інтересів 
держави, прокурорського нагляду
відділу за 2004 рік. 
Том 2 (останній) 

4 

18 серпня
2004 р.-

12 грудня
2004 р. 

09 січня
2004 рю-
28 лютого

2004 р. 

01 березня
2004 р.-

31 грудня
2004 р. 

5
144

229

188

07/1-6 Довідки щцдшу за 
перев1рок роботи 
к.уратур за 2004 рік. 
Том 1 

результатами
мі ськрайпро-

12 січня 1 248
2004 р.-

25 червня
2004 р. 

07/1-6 Довідки в1дщлу за 
перешрок роботи 
куратур за 2004 рік. 
Том 2 (останній) 

результатами
міськрайпро-

2.б"чер.вня 248
2004 р.-

31 грудня І 
2004 р. ІІ 

0711-7 Протоколи (без номерів) опера- І �січня :
тивних нарад відділу, проведеwлх j 2004 р.- !
при прокуророві області та його 1 � грудня І
заступниках. за 2004 рік 2004 р. І

І 

0711-8 Документи (рапорти, інформаційні
листи, довідки) з питань нагляду за
додержанням законів щодо шкв1-
дації наслідків Чорнобильської ка
тастрофи та збереження пільг й
гарантій постраждалим від наслі
дків аварії на ЧАЕС (1986р.) пра
цівникам · прокуратури області, за
2004 рік 

10 березня
2004 р.-

25 грудня
2004 р. 

94

67

6 

І 
І 

І 
І 

І І І'------'----·--'------------------·-______ _,___ __ ___.___ ___, 



1 2 
2197 07/1-

11

-t

2198 07/1-
-+ 11

2199 07/1-
14

26 

з 

Постанови про порушення дис-
циплінарного провадження, про
адміністративні правопорушення
(захисту майнових, інших особис-
тих прав І свобод громадян та
інтересів держави), складені відді-
лом, за 2004 рік.
Том 1

Постанови про порушення дис-
циплінарного провадження, про
адм1юстративю правопорушення
(захисту майнових, інших особис-
тих прав 1 свобод громадян та
інтересів держави), . . . складею в1дд1-
лом, за 2004 рік.
Том 2(останній)

Позовні заяви ( оригінали), ЩО

поступили в прокуратуру області,
за 2004 рік

4 5 6 

02 січня 170
2004 р. 

30 квітня
2004 р.

03 -,� �--" 106
2004 р.-

2 9 Z/!ff;ff< .R
2004 р.

08 січня 13
2004 р.-

03 листо-
пада 

2004 р.

07/1/2. Ві,ц,ціл стаQшого помічника ПQOK:YQOQa області з питань нагля,ц:у за 

2200
'"" 

2201
--

2202
-t 

,ЦО,ЦСQЖанням законів ПQО а,цмініСТQативні ПQаВОПОQ:ушення 

07/1-
2-2

07/1/2/
-6

07/1/2-
7а

Матеріали (довідки, звіти, рапорти,
інформаційні листи) переюрок
ВІДДІЛОМ прокуратури області
міськрайпрокуратур за 2004 рік

Документи (протести, подання,
довідки) прокурорського реагуван-
ня, внесен� ВІДДІЛОМ прокуратури
області, за 2004 рік

Методичні 
додержання

. . юстративю

рекомендації щодо 
закоюв про ад�п- Іправопорушення, ш-1

формаційні листи, зауваження \
розроблені відділом, за 2004 рік 

\

13 квітня 145
2004 р.-

30 грудня
2004 р.

14 червня 240
2004 р.-

24 грудня
2004 р.

26 лютого 61
2004 р.-

03 грудня
2004 р.

ллg 
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07 /3. Ві,ц,ціл захис:п: п�ав і свобо,ц неповнолітніх 

2203 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 09 січня 132 
-

України та матер1али (рапорти, 2004 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 04 березня 
виконання відділом за 2004 рік. 2004 р. 
Том 1 

2204 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 29 січня 206 
-

України матеріали (рапорти, 2004 р. та 
інформаційні листи, довідки) про їх 04 лютого 
виконання відділом за 2004 рік. 2004 р. 
Том 2 

2205 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 24 березня 106 
--

України (рапорти, 2004 р. та матер1али 
інформаційні листи, довідки) про їх 29 березня 
виконання відділом за 2004 рік. 2004 р. 
Том 3 

2206 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 29 березня 169 
-

України (рапорти, 2004 р.-та матер1али 
інформаційні листи, довідки) про їх 20 травня 
виконання відділом за 2004 рік. 2004 р. 
Том 4 

2207 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 21 травня 161 
України та матер1али (рапорти, 2004 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 24 червня 
виконання відділом за 2004 рік. 2004 р. 
Том 5 

2208 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 25 червня 215 
України та матер1али (рапорти, 2004 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 23 липня І 

виконання відділом за 2004 рік. 2004 р. 
Том б 

2209 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 31 серпня 121 
- України та матер1али (рапорти, 2004 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 01 жовтня 
виконання відділом за 2004 рік. 2004 р. 
Том 7 (останній) 

2210 07/3-3 Протоколи (без номерів) оператив- 09 червня 267 
- них нарад проведених відділом при 2004 р.-

прокуророві області та його за- 29 листо-
ступниках, за 2004 рік пада 

2004 р. 
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2211 07/3-4 Методичні рекомендації інфор- 29 січня 85 
маційні листи, ЩОДО шдвищення 2004 р.-

t 
ефективності нагляду за додержан- 01 листо-
ням прав неповнолітніх, розроблені пада 
відділом, за 2004 рік 2004 р. 

2212 07/3-6 Аналізи та узагальнення з питань 12 січня 138 

t нагляду за додержанням законів 2004 .-
-

про права неповноштюх, складені 12 листа-
відділом, за 2004 рік пада 

2004 р. 

07/4. Ві.ц.ціл стаRшоrо помічника ПROKYRORa області з питань наrля.цу за 
.цо.цеRжанням ПRИRо.цоохоRонноrо сеRе.цовиша

2213 07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 09 січня 246 
+ ДОВІДКИ, інформації) аналпичного 2004 р.-

та орієнтовного характеру з питань 27 грудня 
нагляду за додержанням природо- 2004 р. 
охоронного середовища, складені 
відділом, за 2004 рік 

2214 07/4-4 Документи в1ддшу (подання, 10 січня 160 
-

рапорти) 2004 р.-ДОВІДКИ, прокурорського 
реагування з питань нагляду за 27 грудня 
додежанням природоохоронного 2004 р. 
середовища за 2004 рік 

O8/2.Ві.ц.ціл стаQшоrо помічника ПQOKYROQa області з питань наrля.цу за 
дОJ еnжанням та застосvванням законів на тnанспоnті 

2215 08/2-8 Подання, протести, приписи з 16 лютого 39 
2004 р.-питань нагляду за додержанням 

законш на транспорт�, внесею 21·6:<ре� 
ВІДДlЛОМ у вІДомства управшння 2004 р. 
залізниці та інші транспортю 
установи за 2004 рік 

09. Ві.ц.ціл пі.цтQимки .цеQжавноrо обвинувачення в су.цах ПROKYRaIYRИ
області 

22 6 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 26 січня 240 
рекомендації, інформаційні листи з 2004 р.-
питань шдтримки державного зо листо-
обвинувачення в судах прокура- пада 
тури області, складені відділом, за 2004 р. 
2004 рік 
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2217 09/5 Довідки відділу за результатами 16 січня 198 

перевірок роботи міськрайпро- 2004 р.-

t куратур за 2004 рік 27 грудня 
2004 р. 

11. Відділ J:!Оботи з ка.1;шами ПJ:!O�J:!ЗD:J:!И області

2218 11/3 Документи (аналізи, інформаційні 16 січня 172 
-'1 листи, довідки) перевірок відділом 2004 р.-

прокуратури області МІСЬК- 21 жовтня 
райпрокуратур за 2004 рік 2004 р. 

12/1. ОJ:!ганізаційно - КОНТJ:!ОЛЬНИЙ відділ 

2219 12/1-4 Положення про структурні підроз- 55 
-.. 

діли Тернопільської обласної про-
куратури, затверджені у 2004 році 

2220 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 272 
·-t пільської області та ЗВІТИ про їх 

виконання за 2004 рік. 
Том 1 
( січень - березень) 

2221 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 224 
пільської області та ЗВІТИ про їх 
виконання за 2004 рік. 
Том2 
( квітень - травень) 

2222 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 166 
-

пільської області їх та ЗВІТИ про 
виконання за 2004 рік. 
Том З 
( червень - липень) 

2223 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 211 
- пільської області та ЗВІТИ про їх 

виконання за 2004 рік. 
І Том4 

( серпень - вересень) І 

2224 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 84 
-

пільської області та ЗВІТИ про їх 
виконання за 2004 рік. 
Том 5 
(вересень) 

\ . ' 



1 

2225 

2226 
--

2227 
--

2228 
-

2 З 

зо 

12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2004 рік. 
Том 6 
(жовтень - листопад) 

12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2004 рік. 
Том 7 (останній) 
(листопад-грудень) 

12/1-8 Протоколи з №О 1 до №02 м1жв1-
домчих нарад керівників правоо
хоронних оргашв з питань уз
годження роботи щодо боротьби з 
оргашзованою злочиншстю, за
побіганню корупції та матеріали до 
них, за 2004 рік 

12/1-8 Протокол №О 1 координаційної на-
. . 

ради кер1вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 26 жовтня 
2004 рік 

4 

17 лютого 
2004 р.-

13 грудня 
2004 р. 

26 жовтня 
2004 р. 

2229 12/1-8 Протокол №02 координаційної на- 02 листо-

2230 

-

2231 

+-

ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього вщ 02 
листопада 2004 рік 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
них нарад у прокурора області за 
2004 рік. 
Том 1 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
них нарад у прокурора області за 
2004 рік. 
Том 2 (останній) 

пада 
2004 р.-

22 лютого 
2004 р.-

07 вересня 
2004 р. 

29 вересня 
2004р.-

24 грудня 
2004 р. 

5 6 

200 

209 

172 

160 

116 

190 

98 
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2232 12/1- Документи (інформаційні листи, 17 січня 191 
- 10 рапорти, довідки, відомості), ЩО 2004 р.-

були взяті на контроль прокурором 07 грудня 
області, та матер1али (рапорти, 2004 р. 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2004 рік 

2233 12/1- Документи (доповідні записки, 10 січня 151 
-r 14 рапорти, довідки, листи) відділу за 2004 р.-,,,, 

наслідками перев1рок в апараті 28 грудня 
прокуратури області за 2004 рік 2004 р. 

2234 12/1- Аналізи, узагальнення та анал1- 31 січня 61 
-

15 тичні довідки з організаційно-кон- 2004 р.-
тральної роботи, складені відділом 18 листо-
за 2004 рік пада 

2004 р. 
2235 12/1- Завдання та доручення* прокура- 09 січня 198 *зареє
-

16 області підпорядкованим 2004 р.- строва тури 
ніу прокурорам та матеріали (рапорти, 24 травня відділі 

інформаційні листи, довідки) про їх 2004 р. 
виконання за 2004 рік. 
Том 1 

2236 12/1- Завдання та доручення прокура- 06 червня 183 
16 тури області шдпорядкованим 2004 р.-

прокурорам та матеріали (рапорти 31 грудня 
,інформаційні листи, довідки) про 2004 р. 
їх виконання ( зареєстровані у 
відділі) за 2004 рік. 
Том 2 (останній) 

2237 12/1- Методичні рекомендації з орга- 21 січня 95 
_,_ 

18 нізаційно-контрольної роботи, 2004 р.-
інформаційні листи, розроблені 06 липгя 
відділом за 2004 рік 2004 р. 

12/1/2.Ві.ц.ціл стаuшоrо помічника ПJ:�oкyuoua області з питань статистики 

2238 12/1/2- Статистичні ЗВІТИ структурних 349 
--

15 підрозд1шв області прокуратури 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2004 рік 
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12/2. Ві,ц.ціл ста(!шого помічника П(!ОКУІ!а!ІІ!И області з питань П(!авового 
забезпечення 

2239 12/2-2 Довідки за результатами перевірок 17 лютого 32 
+ з питань правового забезпечення в 2004 р.-

міських та районних прокуратурах 25 грудня 
області за 2004 рік 2004 р. 

16. Ві,ц,ціл (г(!упа) з питань нагля,цу за ,цо,це(!жанням законів П(!И виконанні
су,цових Qішень у К(!ИМінальних СП(!авах2 

а також П(!И застосуванні інших
захо,ців П(!имусового хаQакте(!у пов'язаних з обмеженням особистої 

2240 16/6 

2241 16/6 
,f 

2242 16/27 
+ 

свобо,ци Г(!ома,цян 

Довідки за результатами перев1рок 
в міськрайпрокуратурах області, 
приймально-виконавчих 
. . 
шспекц1ях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
ськ0� області, в1ддшах державної 
виконавчої служби за 2004 рік 
Том 1 

Довідки за результатами перев1рок 
в міськрайпрокуратурах області, 
приймально-виконавчих 
. . 
шспекц1ях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
ськt,� області, в1ддшах державної 
виконавчої служби за 2004 рік. 
Том 2 (останній) 

Узагальнення ВlДДШУ ЩОДО стану 
нагляду за додержання крим�-
нально-виконавчого законодавства 
складені відділом, за 2004 рік 

15 січня 143 
2004 р.-

3 О кб.LН<-!}.. 
2004 р. 

05 травня 156 
2004 р.-

30 грудня 
2004 р. 

08 квітня 50 
2004 р.-

31 грудня 
2004 р. 
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19. Ві,g,ціл стаnшого помічника ПJ!OIO::J!OJ!a області з питань J!Озглят: листів

2243 19/3 
� 

2244 19/4 
-

2245 19/5 
-+ 

2�6 19/5 

2247 19/6 
1 

2248 19/8 
+ 

2249 
+ 

2250 

2251 

2252 

та пnийому гnома,gян 

Довідки відділу за результатами 09 лютого 
перевірок з питань розгляду листів 2004 р.-
та прийому громадян у міськрай- зо листо-
прокуратурах за 2004 рік пада 

2004 р. 
Довідки ВІДДІЛУ за результатами 08 січня 
перевірок у lНШИХ структурних 2004 р.-
підрозділах прокуратури області з 22 вересня 
питань розгляду звернень громадян 2004 р. 
за 2004 рік 
Документи (звернення, заяви, 08 січня 
листи) з питань розгляду звернень 2004 р.-
громадян за 2004 рік. 16 січня 
Том 1 2004 р. 
Документи (звернення, заяви, 12 лютого 
листи) з питань розгляду звернень 2004 р.-
громадян за 2004 рік. 27 вересня 
Том 2 ( останній) 2004 р. 
Протоколи (без номерів) опера- 11 червня 
тивних нарад вщдшу проведених 2004 р.-
при прокуроров1 області та його ЗО грудня 
заступниках, за 2004 рік 2004 р. 
Листи - орієнтування, інформаційні 16 квітня 
листи-зауваження з питань розгля- 2004 р.-
ду звернень Генеральної прокура- 31 грудня 
тури України, що стосуються про- 2004 р. 
куратури області, за 2004 рік 

20. Фінансово-господаюський віш1іл
Фінансовий звіт (баланс) з основної 
діяльності прокуратури області за 
2004 рік 
Штатний розпис працівників про-
куратури області на 2004 рік 
Бюджет (кошторис 
видатків) прокуратури 
2004 рік 
Статистичн_\,f � звіт: 

ДОХОДІВ 

області 

-· 
. 

-

1 

за 

про 
травматизм на виробництві (ф. № 
1-ПВ, ф. № 7-тнв) за 2004 рік

113 

42 

240 

95 

95 

194 

51(- І

63 

256 

2 



1 
2253 

-

2254 

2255 
-+ 

2256 
-

2 

34 

3 
Статистичні звіти про інвестиції в 
основний капітал, про капітальні 
інвестиції, про наявюсть обчис
лювальної техюки, про роботу 
автотранспорту, про залишки 1

використання енергетичних мате
ріалів та продуктів переробки наф
ти, про результати використання 
палива, теплоенергії та електро
енергії, про наявюсть та рух ос
новних засобів (ф. № 1-інв., ф. № 2-
інв.,ф. №2-інф., ф.№ 2-тр., ф. 4-мтп, 
ф. № 11-МТП, ф. № 11-03) за 2004 
рік 
Податкові розрахунки зборів за 
забруднення навколишнього при
родного середовища, земельного 
податку, з власниюв транспортних 
засобів за 2004 рік 
Розрахунок видатюв по виплат� 

... 
компенсацн шльг працшникам 
прокуратури області, які потерпіли 
в наслщок Чорнобильської 
катастрофи, за 2004 - 2005 роки 
Звіти про перерахування грошових 
сум на загальнообов'язкове дер
жавне соціальне, пенсійне стра
хування, страхування на випадок 
безробіття та вщ нещасних ви
падків на виробництві за 2004 рік 

2005 рік 

4 5 6 

12 

10 

63 

25 

04/2.Відділ за додержанням законів органами внутрішніх справ, при 
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового 

слідства 

2257 04/2-1 
-

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер�али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2005 рік 
Том 1 

10 лютого 
2005 р.-

08 вересня 
2005 р. 

158 



1 2 
2258 04/2-1 
-

2259 04/2-3 
-

2260 04/2-4 

2261 04/2-5 
-

2262 04/2-6 
-

35 

з 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матерІали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2005 рік 
Том 2 (останній) 
Матеріали (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) перевірок роботи 
міськрайпрокуратур та оргаюв 
внутрІшюх справ, довідки про 
надання їм практичної допомоги

відділом за 2005 рік 
Матеріали перевІрок ВІДДІЛОМ

виконання та додержання закоюв у 
. .

Чортківському сшдчому ІЗОЛЯТОРІ

(Тернопільська область) за 2005 рік 
Аналізи та узагальнення вІддІлу 
щодо додержання законів органами 
внутрішніх справ, при провадженні 
оперативно-розшукової 

. . 

ДІЯЛЬНОСТІ,

дізнання та досудового слідства за 
2005 рік 
Подання, постанови про порушення 
дисципшнарних проваджень за 
додержанням закоюв органами 

. . .

внутрІшюх справ, при провадженю 
оперативно-розшукової 

. . 

ДІЯЛЬНОСТІ,

дізнання та досудового сшдства, 
внесею ВІДДІЛОМ прокуратури 
області, за 2005 рік 

4 5 6 

03 жовтня 220 
2005 р.-

19 грудня 
2005 р. 

11 листо- 21 
пада 

2005 р.-
29 грудня 

2005 р. 

03 травня 49 
2005 р.-

31 вересня 
2005 р. 
06 січня 26 
2005 р.-

10 жовтня 
2005 р. 

19 січня 65 
2005 р.-

23 грудня 
2005 р 

04/3.Ві,ц,ціл наrля,цу за ,цо,цеQжанням законів спеціальними підQоз,цілами та 
іншими vстановами. які вепvть бооотьбv з ооrанізованою злочинністю 

2263 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 04 січня 180 
-+ України та матерІали (рапорти, 2004 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх зо липня 
виконання відділом за 2005 рік. 2005 р. 
Том 1 

2264 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 18 серпня 129 
,;- України та матерІали (рапорти, 2005 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 19 грудня 
виконання відділом за 2005 рік. 2005 р. 
Том 2 (останній) 



1 

2265 
-

2266 

t 

2267 

,� 

2268 
f 

2269 
-+ 
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2 3 

04/3-3 Аналізи та узагальнення за 

04/3-4 

додержанням закоюв спещаль-
. . 

ними шдроздшами та ІНШИМИ 

установами, які ведуть боротьбу з 

організованою злочинюстю, скла

дені відцілом за 2005 рік 

Документи (методичні рекомен-

дації за додержанням закоюв 
спещальними підрозділами та 

ІНШИМИ установами, яю ведуть 
боротьбу з 
ЧИННlСТЮ, 

пропозиції) 

оргаюзованою зло-

інформаційні листи,

з питань 
. .

ДlЯЛЬНОСТl 

спеціального підрозділу за 2005 рік 

04/3-5 Довідки в1дц1лу про насшдки 

04/3-
6-1

04/3-
7-1

. . 
репев1рок щодо додержання закоюв 
при прийманні, реєстрації та 

. . . 

вир1шення заяв 1 повщомлень про 

злочини або п, що готуються, в 
УБОЗ (Управління боротьби з 
оргаюзованою злочинністю) 
УМВСУ (У правління Міністерства 
внутр1шюх справ України) та 
ВБКОЗ (відціл боротьби з ко
рупщєю та організованою зло
чинністю) області за 2005 рік 

Довідки 
вивчення

. . 
шдроздшу 

відцілу про наслідки 
матер1ал1в спещального 

про відмову в по-
рушеню кримінальних справ за 
2005 рік 

Довідки в1дц1лу по вивчених 
кримінальних справах за 2005 рік 

4 

15 січня 
2005 р.-

05 серпня 
2005 р. 

17 січня 
2005 р.-

22 листо-
пада 

2005 р. 

10 лютого 
2005 р.-

22 грудня 
2005 р. 

05 січня 
2005 р.-

25 серпня 
2005 р. 

06 січня 
2005 р.-

30 серпня 
2005 р. 

5 

127 

86 

236 

135 

235 

6 

л\. \' 
, \ \. 
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04/4.Ві,ц.ціл стаnшоrо помічника nno�nona області з питань наrля.g1: за 
J!.ОJ!.еnжанням законів оnrанами СБУ2 J!.еnжавної митної сл1:жби Укnаїни 

пnи пnоваJ!.женні опеnативно-nозш1:кової ,g;іяльності
2 

.gізнання та 
,g;ОСІ.!!ОВОГО слідства 

2270 04/4-4 Документи (копії протоколів (без 01 лютого 137 
- номерів) та постанов оперативних, 2005 р.-

МІЖВІДОМЧИХ та координаційних 08 квітня 
нарад, копії р1шеннь колегій Ге- 2005 р. 
неральної прокуратури), що стосу-
ються роботи відділv за 2005 рік 

04/5. Bi,g;,g;iл наrля8І за J!.ОJ!.еnжанням законів оnrанів поJ!.аткової міліції пnи 
пnовоJ!.женні опеnативно-nозшукової J!,іяльності2 

,g;ізнання та J!.Ocy,g;oвoro 
слі,g;ства 

2271 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 10 січня 179 
- листи, довідки) перев1рок за зав- 2005 р.-

даннями та директивами Г енераль- 11 липня 
ної прокуратури України, про- 2005 р. 
ведені відділом за 2005 рік. 
Том 1 

2272 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 28 липня 182 
\{ листи, довідки) перев1рок за зав- 2005 р.-

даннями та директивами Генераль- 19 грудня 
ної прокуратури України, про- 2005 р. 
ведені відділом за 2005 рік. 
Том 2 ( останній) 

2273 04/5-2 Матеріали (рапорти, інформаційні 05 січня 20 
v листи, довідки) перевірок відділом 2005 р.-

прокуратури області міськрай- 10 грудня 
прокуратур за 2005 рік 2005 р. 

2274 04/5-3 Матеріали (рапорти, інформаційні 04 квітня 55 

листи, довідки) перев1рок органів 2005 р.-
податкової міліції, проведених 21 жовтня 
відділом, за 2005 рік 2005 р. 

2275 04/5-4 Аналізи та узагальнення Вlдд1Лу 04 січня 34 
V щодо нагляду за додержанням 2005 р.-

\ законів органами податкової міліції 09 серпня 
при пров адже ню оперативно- 2005 р. 
розшукової діяльності, дізнання та 
досудового слідства за 2005 рік 
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2276 04/5-5 Протоколи (без номерів) оператив- 18 січня 60 

них нарад вщщлу проведених при 2005 р.-

1\( прокуроров1 області та його ЗО грудня 
заступниках за 2005 рік 2005 р. 

05/1. Ві.ц.ціл п12е.цставництва інте12есів г12ома.цян та .це12жави в с�ах 

2277 05/1-2 

✓ 

2278 05/1-2 

v' 

2279 05/1-2 

2280 05/1-2 

2281 05/1-2 

✓ 

2282 05/1-6 

✓ 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання відділом 
за 2005 рік. 
Том 1 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання відділом 
за 2005 рік. 
Том 2 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання відділом 
за 2005 рік. 
Том З 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання відділом 
за 2005 рік. 
Том 4 
Доручення Генеральної прокура-
тури України та матеріали (рапор-
ти, інформаційні листи, довідки) 
про їх виконання відділом за 2005 
р1к. 
Том 5 (останній) 
Методичні посібники, інформацій-
н1 листи з питань представництва 
. . 
штерес1в громадян 
судах, підготовлені 
2005 рік 

та держави в

ВlДДlЛОМ, за 

17 січня 172 
2005 р.-

28 лютого 
2005 р. 

02 березня 234 
2005 р.-

05 березня 
2005 р. 

14 березня 199 
2005 р.-

04 квітня 
2005 р. 

13 травня 256 
2005 р.-

08 липня 
2005 р. 

11 липня 191 
2005 р. 

29 грудня 
2005 р. 

16 березня 42 
2005 р.-

15 вересня 
2005 р. 

6 
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2283 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 06 січня 27 

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 2005 р.-

ВІДДІЛУ інформаційного та 22 листо-
орієнтовного характеру за 2005 рік пада 

2005 р. 
2284 05/1-9 Матеріали перевірок ВІДДІЛОМ 14 'Іравня 105 
" роботи підпорядкованих міськрай- 2005 р.-

прокуратор за 2005 рік 10 rрудня 
2005 р. 

2282> 05/1- Протоколи(без номерів) оператив- 25 січня 25 
" 11 них нарад відділу, проведених при 2005 р.-

прокурарові області та його 15 r.ep-1:Y� ..... (l. 

заступниках, за 2005 рік 2005 р. 

06/2. Ві,ц,ціл нагля,цу за RОЗслі,цуванням КRИмінальних СПRав слі,цчими 

ОRГанами ПROKJ:::RaПR" області 

2286 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 13 січня 156 
- листи, довідки) перевірок за зав- 2005 р.-

данням, вказівками, директивами 12 rрудня 
Генеральної прокуратури України, 2005 р. 
проведені відділом за 2005 рік. 
Том 1 

2287 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 15 червня 84 

- листи, довідки) перевірок за зав- 2005 р.-
данням, вказшками, директивами 20 червня 
Генеральної прокуратури України, 2005 р. 
проведені відділом за 2005 рік. 
Том 2 (останній) 

2288 6/2-2 Матеріали (довідки, рапорти, ІН- 10 mотого 92 
- формаційні листи) перев1рок 2005 р.-

відділом роботи місьрайпрокуратур 24 листо-
за 2005 рік пада 

2005 р. 
2289 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 04 січня 75 
-

ДОВІДКИ, інформаційні листи) від- 2005 р.-
д1лу інформаційного та ор1єнтов- 29 rрудня 
ного характеру за 2005 рік 2005 р. 

2290 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 14 mотого 72 
,,--- тивних нарад відділу, проведених 2005 р.-

при прокураророві області та його 29 rрудня 
заступниках, за 2005 рік 2005 р. 
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2291 6/2-5 Методичні рекомендації ( з питань 24 жовтня 5 

нагляду за розслідуванням крим�- 2005 р.-
нальних справ органами прокура- 08 грудня -
тури області), інформаційні листи, 2005 р. 
розроблені відділом за 2005 рік 

07/1. Ві,ц,ціл захисп майнових
2
інших особистих ПJ!ав і свобо,ц ГJ!ОМа,цян та 

2292 07 /1-2 

v 

2293 07/1-3 

2294 07/1-4 

✓ 

2295 07/1-5 

" 

2296 07/1-6 
✓ 

2297 07/1-7 
V 

ЇНТЄJ!ЄСЇВ ,ЦЄJ!ЖЗВИ 

Протести в порядку загального 
нагляду на акти, ЩО суперечать 
законам захисту майнових,інших 
особистих прав і свобод громадян 
та 

. . 
штересІв держави, складею 

ВІДДІЛОМ прокуратури області, за 
2005 рік 
Подання про усунення порушень 
закону захисту майнових,інших 
особистих прав і свобод громадян 

. . 
та штересІв держави причин та 

умови, ЩО їм сприяють, складею 
ВІДДІЛОМ прокуратури області, за 
2005 рік 
Методичні рекомендації щодо за-
хисту майнових, інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави, інформаційні листи, лис-
ти-зауваження, складею ВІДДІЛОМ,

за 2005 рік 
Аналізи та узагальнення щодо за-
хисту майнових, інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави прокурорського нагляду 
відділу за 2005 рік 
Довідки В1дд1лу за результатами 
перевірок роботи міськрайпро-
куратур за 2005 рік 

Протокол (без номер.О'.) опера-
t І 

тивнт нара.пи В1дд1лу проведених 
при прокуроров1 області та його 
заступниках за 2005 рік 

20 січня 
2005 р.-

23 грудня 
2005 р. 

05 грудня 
2005 р.-

29 грудня 
2005 р. 

11 січня 
2005 р.-

31 грудня 
2005 р. 

10 січня 
2005 р.-

27 квітня 
2005 р. 

05 січня 
2005 р.-

06 жовтня 
2005 р. 

18 січня 
2005 р.-. 

- . 

- J 

122 

19 

79 

28 

165 

' 

-З 
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v 
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07 /1-8 Документи (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) з питань нагляду за 
додержанням законів щодо лікві
дації наслідків Чорнобильської ка
тастрофи та збереженням пільг й 
гарантій постраждалим від наслі
дків аварії на ЧАЕС (1986р.) пра
цівник'і.g- прокуратури області, за 
2005 рік 

4 

Q$'січня 
2005 р.-

04 липня 
2005 р. 

5 6 

101 

07/1/2. Відділ старшого помічника прокурора області з питань нагляду за 
додержанням законів про адміністративні правопорушення 

2299 07 /1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 

/ 1 листи, рапорти) перевірок за зав
даннями, вказ1вками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом, за 2005 рік 

2301 
✓ 

2;f 

07/1/-
2-2

07/1/-
2-3

07 /1/-
2-4

Матеріали (довідки, рапорти, ш-
формаційні листи) перев1рок 
відділом прокуратури області 
міськрайпрокуратур за 2005 рік 

Документи ( аналізи, узагальнення, 
довщки, інформаційні листи) 
ВІддшу інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2005 рік 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок старшого 
помічника прокурора області щодо 
додержання законів про адміністра
тивні правопорушення за 2005 рік 

2303 07/1/2/ Документи (протести, подання, 
-J -6 довідки) прокурорського реагуван

ня, внесені відділом прокуратури 
області, за 2005 рік 

07 квітня 
2005 р.-

30 грудня 
2005 р. 

10 січня 
2005 р.-

26 жовтня 
2005 р. 

26 січня 
2005 р.-

12 грудня 
2005 р. 

11 січня 
2005 р.-
29 липня 
2005 р. 

31 січня 
2005 р.-

29 грудня 
2005 р. 

37 

81 

269 
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07 /3. Ві,ц,ціл захисп: П(!ЗВ і свобо,ц неповнолітніх 

2304 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 11 січня 287 
- України та матер1али (рапорти, 2005 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 07 липня 
виконання відділом за 2005 рік. 2005 р. 
Том 1 

2305 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 20 липня 166 

- України та матер1али (рапорти, 2005 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 28 липня 
виконання відділом за 2005 рік. 2005 р. 
Том 2 

2306 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 15 серпня 180 
- України та матеріали (рапорти, 2005 р.21 

інформаційні листи, довідки) про їх вересня 
виконання відділом за 2005 рік. 2005 р. 
Том З 

2307 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 14 вересня 188 
- України та матер1али (рапорти, 2005 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх ЗО вересня 
виконання відділом за 2005 рік. 2005 р. 
Том 4 

2308 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 08 листо- 235 
- України та матер1али (рапорти, пада 

інформаційні листи, довідки) про їх 2005 р.-
виконання відділом за 2005 рік. 12 грудня 
Том 5 ( останній) 2005 р 

2309 07/3-3 Протоколи (без номерів) оператив- 29 квітня 93 

✓ них нарад, проведених ВІДДІЛОМ 2005 р.-
при прокуророві області та його 15 грудня 
заступниках, за 2005 рік 2005 р. 

2310 07/3-4 Методичні рекомендації, інфор- 17 лютого 54 
І 

v маційні листи ЩОДО підвищення 2005 р.-
ефективності нагляду за додер- 21 грудня 
жанням прав неповноштюх, роз- 2005 р. 
роблені відділом, за 2005 рік 

2311 07/3-5 Довідки про результати перевірок 29 березня 100 
J ВІДДІЛОМ прокуратури області 2005 р.-

роботи міськрайпрокуратур за 2005 21 грудня 
рік 2005 р. 
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2312 07/3-6 Аналізи та узагальнення з питань 10 січня 95 

t- нагляду за додержанням закоюв 2005 р.-

про права неповнолітніх, складені 28 грудня 
відділом, за 2005 рік 2005 р. 

2313 07/3-8 Протести,подання,приписи,поста- 14 січня 190 
і' нови про порущення дисципл1нар- 2005 р.-

них проваджень нагляду за 22 лютого 
додержанням прав неповноштюх, 2005 р. 
внесених відділом, за 2005 рік. 
Том 1 

2314 07/3-8 Протести, подання, приписи, поста- 01 березня 217 
-t нови про порущення дисципшнар- 2005 рю-

них проваджень нагляду за 29 червня 
додержанням прав неповноштн1х, 2005 р. 
внесених відділом, за 2005 рік. 
Том 2 

2315 07/3-8 Протести, подання, приписи, поста- 05 липня 221 
1- нови про порущення дисципшнар- 2005 р.-

них проваджень нагляду за 26 грудня 
додержанням прав неповноштюх, 2005 р. 
внесених відділом, за 2005 рік. 
Том 3 (останній) 

O7/4.Ві,ц,ціл стаQшого помічника ПQOKYQOQa області з питань нагля,цу за 
,цо,цеQжанням ПQИQО,ЦООХОRОННОГО СеQе,цовиша 

2316 07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 05 січня 187 
� довідки, інформації) аналпичного 2005 р.-

та ор1єнтовного характеру з питань 26 грудня 
нагляду за додержанням 2005 р. 
природоохоронного середовища, 
складені відділом, за 2005 рік 

2317 07/4-3 Довідки за результатами перевірок 21 березня . 97 
,..\-

ВІДДІЛОМ прокуратури області 2005 р.-
роботи міськ-райпрокуратур за 28 жовтня 
2005 рік 2005 р. 

2318 07/4-4 Документи в1дд1лу (подання, 12 січня 169 
,t- довідки, рапорти) прокурорського 2005 р.-

реагування з питань нагляду за 27 грудня 
додержанням природоохоронного 2005 р. 

І 
середовища за 2005 рік 
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08/2.Віміл стаQшоrо помічника ПQO!SYl!Ol!a області з питань наrля,ц1: за 

2319 
-t 

2320 
-1--
І 

2321 
-+ 

2322 
., 

2323 
+ 

2324 
-

1101 еожанням та застосvванням законів на тоанспооті 

08/2-3 

08/2-3 

08/2-5 

08/2-7 

08/2-8 

08/2-
9-

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2005 рік. 
Том 1 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2005 рік. 
Том 2 (останній) 
Аналізи та узагальнення з питань 
нагляду з питань нагляду за додер-
жанням законодавства на тран-
спорті за 2005 рік 
Завдання прокурора обасті транс-
портному прокурору та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи. 
довідки) про їх виконання за 2005 
рік 
Подання, протести, приписи з 
питань нагляду за додержанням 
закоюв на транспорт�, внесею 
ВІДДІЛОМ у вщомства управшння

. . 
ЗаJІІЗНИЦl та ІНШІ 

установи, за 2005 рік 
Довідки ВІДДІЛУ за 
перевІрок стану 

транспортю 

результатами 
нагляду в

шдпорядкованих прокуратурах за 
додержанням чинного законодав-
ства в транспортних оргаюзащях 
за 2005 рік 

01 березня 170 
2005 р.-

09 вересня 
2005 р. 

11 вересня 127 
2005 р.-

17 жовтня 
2005 р. 

26 липня 1,.,, 
2005 р.-

28 жовтня 
2005 р. 

05 березня 75 
2005 р.-

09 вересня 
2005 р. 

15 березня 110 
2005 р.-

15 грудня 
2005 р. 

20 травня 3 
2005 р.-

12 грудня 
2005 р. 

09.Ві,ц,ціл ПЇ,ЦТQИМКИ ,цеQжавного обвинувачення в с:у,цах ПQО!9:І!а!ІІ!И
області 

2325 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 06 січня 180 
4,, рекомендації, інформаційні листи, 2005 р.-

з підтримки державного обвину- 25 грудня 
вачення в судах прокуратури 2005 р. 
області, складені відділом, за 2005 
рік 
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2326 09/5 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 28 лютого 97 

перев1рок роботи міськрайпро- 2005 р.-

;- куратур за 2005 рік 16 грудня 
2005 р. 

11. Ві,ц,ціл Qоботи з ка,цQами ПQОЮ:QЗ!УQИ області

2327 11/3 Документи (аналізи, інформаційні 27 січня 65 

-+ листи, довідки) перевірок відділом 2005 р.-
міськрайпрокуратур за 2005 рік Об грудня 

2005 р. 

12/1. 0Qганізаційно - контQольний від,ціл 

2328 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 230 
·-\- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2005 рік. 
Том 1 
(ічень - березень) 

2329 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 163 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2005 рік. 
Том 2 
(квітень -травень) 

2330 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 199 
пільської області та звіти про їх

виконання за 2005 рік. 
Том 3 
(червень) 

2331 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 222 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2005 рік. 
Том4 
(липень - вересень) 

2332 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 170 
- пільської області та звіти про їх

виконання за 2005 рік. 
Том 5 (жовтень - грудень) 



1 
2333 
-

2334 
-,� 

2335 
-

2336 
-+ 

2337 
і-

2 3 
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12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2005 рік. 
Том 6 (гоvдень, останній) 

12/1-8 Протокол №О 1 міжвідомчої наради 
керівників правоохоронних органів 
з питань узгодження роботи щодо 
боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 29 квітня 

2005 року 
12/1-8 Протокол №02 координаційної на

ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього вщ 19 
вересня 2005 рік 

12/ 1-8 Протокол №03 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 13 жовтня 

2005 рік 
12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив

них нарад при прокуророві області 
та його заступниках за 2005 рік. 
Том 1 

2338 12/1-9 
-' 

Протоколи (без номерів) оператив
них нарад при прокуророві області 
та його заступниках за 2005 рік. 
Том2 

2339 12/1-9 

2340 12/1-
+ - 10

./1) 

,

.., 

І 
,-

Протоколи (без номерів) оператив
них нарад при прокуророві області 
та його заступниках за 2005 рік. 
Том 3 ( останній) 
Документи (інформаційні листи, 
рапорти, довідки, відомості), що 
були взяті на контроль прокурором 
області, та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2005 рік 

4 

29 квітня 
2005 р.-

19 вересня 
2005 р. 

13 жовтня 
2005 р.-

18 січня 
2005 р.-

25 червня-
2005 р. 

25 липня 
2005 р.-

15 серпня 
2005 р 

19 серпня 
2005 р.-
27 грудня 
2005 р. 

18 січня 
2005 р.-

02 грудня 
2005 р. 

5 6 

192 

93 

244 

118 

266 

245 

150 

74 



1 2 
2341 12/1-

14 

2342 12/1-
- 15 

2343 12/1-
-t 16 

2344 12/1-
-+ 16 

2345 12/1-
+ 18 
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з 

Документи (доповідні записки, 
рапорти, довідки, листи) за 
насшдками перевірок ВІДДІЛОМ 

апарату прокуратури області та 
шдпорядкованих прокурор� в за 
2005 рік 
Аналізи, узагальнення та анал1-

ТИЧНІ ДОВІДКИ з організаційно-
контрольної роботи, складею ВІД-

ділом за 2005 рік 
Завдання та доручення* прокура-
тури області шдпорядкованим 
прокурорам та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2005 рік. 
Том 1 
Завдання та доручення* прокура-
тури області шдпорядкованим 
прокурорам та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2005 рік. 
Том 2 (останній) 
Методичні рекомендації, інформа-

·�
ЦІИНІ листи з контрольно-ор га-
нізаційної роботи, 
відділом, за 2005 рік 

. . 
шдготовлею 

4 5 6 

07 лютого 38 

2005 р.-
28 жовтня 

2005 р. 

20 вересня 46 
2005 р.-

02 грудня 
2005 р. 
05 січня 200 *зареє

2005 р.- строва
ніу 

30 червня відділі 

2005 р. 

04 липня 182 *зареє

2005 р.- строва
ніу 

21 грудня 
відділі 

2005 р. 

29 липня 144 
2005 р.22 

серпня 
2005 р. 

12/1/2. Ві,ц,ціл стаRшого помічника ПROKYRORa області з питань статистики 

2346 12/1/2- Зведені статистичні звіти прокура- 72 
13 тури області (ф. № 1-П, ф. № 1-

ІСЛ,ф. №1-СЛМ, ф. №1-ЛВ, ф. № 
2-Є) за 2005 рік

2347 12/1/2- Статистичні ЗВІТИ підпорядкова- 365 
-

15 них прокуратур прокуратури 
області (ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. 
№1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2005 рік. 
Том 1 
(Бережанська, Борщівська, Бу-
чацька, Гусятинська, Заліщицька, 
Зборівська районні прокуратури) 
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2348 12/1/2- Статистичні ЗВІТИ підпорядкова- 268 

15 них прокуратур прокуратури 
області (ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. 
№ 1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2005 рік. 
Том 2 
(Козівська, Кременецька, Лано-
вецька, Монастирська, Підволо-
чиська, Підгаєцька районні про-
куратури) 

2349 12/1/2- Статистичні ЗВІТИ підпорядкова- 330 
- 15 них прокуратур прокуратури 

області (ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. 
№ 1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2005 рік. 
Том 3 (останній) 
(Тернопільська міська, Терно-
шльська, Теребовлянська, Чорт-
ювська, Шумська районні проку-
ратури) 

2350 12/1/2- Статистичні ЗВІТИ структурних 183 
-

17 підрозділів прокуратури області ( ф. 
№ 1-П, ф. № 1-ІСЛ, в № 1-СЛМ ф. 
№ 1-ЛВ, ф. № 2-Є) за 2005 рік 

12/2. Ві,ц,ціл СТаQШОГО помічника ПQOK:yQa!YQИ області з питань ПQаВОВОГО 
забезпечення 

23?1 12/2-2 Довідки вщдшу за результатами 12 січня 52 
перев1рок з питань правового 2005 р.-
забезпечення в міськрайпрокура- 18 жовтня 
турах області за 2005 рік 2005 р. 

16. Ві.ц,ціл (rQ:yna} з питань нагля,ц:у за ,цо,цеQжанням законів ПQИ виконанні
с:у,цових Qішень :у КQИМінальних спQавах

2 
а також ПQИ застосуванні інших

захо,ців ПQим:усового хаQактеQ:у пов'язаних з обмеженням особистої 

свободи гоомадян 
2352 16/6 Довідки вщдшу за результатами 04 січня �78 

' 

+ перевірок в міськрайпрокуратурах 2005 р.-
області, приймально-виконавчих 06 грудня 
інспекціях, установах виконання 2005 р. 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
ській області, вщдшах державної 
виконавчої служби за 2005 рік 
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2353 16/11 Подання про усунення порушень 04 січня 216 

кримінально-виконавчого законо- 2005 р.-

+- давства та матеріали ДО них, 24 грудня 
складені відділом, за 2005 рік 2005 р. 

2354 16/27 Узагальнення відділу щодо стану 25 січня зо 

"f нагляду за додержання крим�- 2005 р.-
нально-виконавчого законодавства ЗО грудня 
складені відділом за 2005 рік 2005 р. 

19. Ві,ц,ціл стаRшого помічника ПROK:YRORa області з питань RОзгля,цу листів

та ПRИйому ГRома,цян 

2355 19/3 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 10 січня 85 
-4-- перев1рок міськрайпрокуратур з 2005 р.-

питань розгляду листів та прийому 13 грудня 
громадян за 2005 рік 2005 р. 

2356 19/4 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 06 січня 49 
-4 перев1рок з питань розгляду 2005 р.-

звернень у вщдшах прокуратури 08 листо-
області за 2005 рік пада 

2005 р. 
2357 19/5 Документи (звернення, заяви, 04 січня 229 

,.l 
листи, інформаційні листи) з 2005 р. 
питань розгляду звернень грома- 12 грудня 
дян за 2005 рік 2005 р. 

2358 19/6 Протоколи (без номерів) опера- 05 січня 58 
't тивних нарад відділу при прокуро- 2005 р.-

рові області та його заступниках за 29 грудня 
2005 рік 2005 р. 

2359 19/8 Листи - орієнтування, інформаційні 21 січня 105 
-t- листи-зауваження з питань розгля- 2005 р.-

ду звернень Генеральної прокура- 15 листо-
тури У країни, що стосуються про- пада 
куратури області, за 2005 рік 2005 р. 

20. Фінансово-госпо,цаRський відділ

2360 Фінансовий звіт (баланс) з основної 61 
4 діяльності прокуратури області за 

2005 рік 
2361 Штатний розпис працівників про-

� -t куратури області на 2005 рік 

'"'І -1 ... .



1 
2362 

+ 

2363 
-t 

2364 
--

2365 

2366 
' 

2 
Бюджет 
видатків) 
2005 рік 
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з 

(кошторис доходІв І 
прокуратури області за 

Статистичні ЗВІТИ з працІ, про 
використання робочого часу, про 
травматизм на виробництві, про 
зайнятість і працевлаштування ін
валідів (ф. № 1-ПВ, ф. № З-ГІВ, ф. 
№ 7-тнв) за 2006 рік 
Статистичні звіти про інвестиції в 
основний каштал, про капітальні 
інвестиції, про наявюсть обчис
лювальної техюки, про роботу 
автотранспорту, про залишки 1 
використання енергетичних мате
ріалів та продуктів переробки наф
ти, про результати використання 
палива, теплоенергії та електро
енергії про наявюсть та рух ос
новних засобів (ф. № 1-інв., ф. № 2-
інв.,ф. №2-інф., ф.№ 2-тр., ф. 4-мтп, 
ф. № 11-МТП, ф. № 11-03) за 2005 
рік 
Податкові розрахунки зборів за 
забруднення навколишнього при
родного середовища, земельного 
податку, з власниюв транспортних 
засобів за 2005 рік 
Звіти про перерахування грошових 
сум на загальнообов'язкове дер
жавне сощальне, пенсійне стра
хування, страхування на випадок 
безробіття та вщ нещасних ви
падків на виробництві за 2005 рік 

2005-2006 роки 

4 5 6 
237 

4 

32 

13 

27 

Старший помічник прокурора області з питань нагляду за додержанням 
та застосvванням законів на тоанспооті 

2367 
-

08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 24 листо-
у країни та матер1али (рапорти, пада 
інформаційні листи, довідки) про їх 2005 р.-
виконання відділом за 2005 - 2006 О 1 лютого 
роки 2006 р. 

41 
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2006 І!ЇК 
04/2.Віміл за .ЦО.ЦЄІ!Жанням законів ОІ!Ганами ВН:УТІ!ішніх СПІ!ЗВ2 ПІ!О 

ПІ!ова.цженні опеІ!ативно І!Озш:укової .ціяльності2 .цізнання та .цос:у.цовоrо 

2368 04/2-1 
... � 

2369 04/2-1 

2370 04/2-1 
-

2371 04/2-4 
-

2372 04/2-5 
J 

2373 04/2-6 
-

слі.цства 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2006 рік 
Том 1 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2006 рік 
Том2 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2006 рік 
Том 3 (останній) 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області роботи 
міськрайпрокуратур та оргаюв 
внутр1шюх справ, ДОВІДКИ про 
надання їм практичної допомоги за 

2006 рік 
Аналізи та узагальнення відділу за 
додержанням закоюв органами 
внутр1шюх справ, про провадження 
оперативно- розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства за 

2006 рік 

Подання, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень за 
додержанням законів органами. . . внутр1шюх справ, про провадженю 
оперативно розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства, 
внесені відділом прокуратури 
області, за 2006 рік 

(it січня 241 
2006 р.-
18 січня 
2006 р. 

16 лютого 243 
2006 р. 

.4,�березня 
2006 р. 

13 березня, 218 
2006 р.-

28 грудня 
2006 р. 

16 травня 49 
2006 р.-

14 грудня 
2006 р. 

03 лютого 100 
2006 р.-

06 грудня 
2006 р. 

10 січня 113 
2006 р.-

25 грудня 
2006 р. 
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04/3.Ві,ц.ціл наr ЛЯ.f!І за ,цо.це(!жанням законів спеціальними пі,ц(!оз,цілами та 
іншими установами

2 які ве,цуть бо(!отьбу з О(!rанізованою злочинністю 

2374 04/3-1 
-\-

2375 04/3-1 

2376 04/3-1 

2377 04/3-2 

2378 04/3-3 
-

2379 04/3-4 
-

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2006 рік. 
Том 1 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2006 рік. 
Том 2 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2006 рік. 
Том З (останній) 
Документи (рішення (копії) коле-
гій Генеральної прокуратури Украї-
ни з питань виконання завдань, 
постанови (копії) координаційних 
та міжвідомчих нарад, довідки) про 
результати перев1рок ВІДДІЛОМ

підвідомчих прокурорів за 2006 рік 

Аналізи та узагальнення ЩОДО

нагляду за додержанням закоюв 
спещальними підрозділами та 
ІНШИМИ установами, яю ведуть 
боротьбу з організованою 
злочинністю, складені відділом за 
2006 рік 
Документи (методичні рекомен-
дації за додержанням закоюв 
спещальними 

. . 
шдроздшами та 

ІНШИМИ установами, ЯКІ ведуть 
боротьбу з організованою злочин-
НІСТЮ, інформаційні листи) з 

питань діяльності спеціального 
підрозділу за 2006 рік 

02 січня 172 
2006 р.-
ЗО січня 
2006 р. 

01 лютого 199 
2006 р.-

08 вересня 
2006 р. 

21 вересня 239 
2006 р. 

29 грудня 
2006 р. 

15 січня 137 
2006 р.-
зо листо-

пада 
2006 р. 

1 О січня 69 
2006 р.-

09 жовтня 
2006 р. 

25 травня 65 
2006 р.-

25 грудня 
2006 р. 

і 



1 2 
2380 04/3-5 

2381 04/3-
- 6-1

2382 04/3-
6-1

2�8з 04/3-
7-1
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3 
Довідки відділу про наслідки щодо 
додержання законів при прийманні, 
реєстрації та вирішення заяв і 
повідомлень про злочини або ті, що 
готуються, в УБОЗ (У правління 
боротьби з організованою злочин-
ністю) УМВСУ (У правління Мініс-
терства внутрішніх справ У країни) 
та ВБКОЗ (відділ боротьби з ко-
рупц�єю та організованою зло-
чинністю) області за 2006 рік 
Довідки ВІДДІЛУ про наслщки 
вивчення матер�ашв спец�альних 

. . . шдрозд1шв про вщмову в 
порушенні кримшальних справ за 
2006 рік. 
Том 1 
Довідки в1дд1лу про насшдки 
вивчення матеріалів спеціальних 

. . . . шдрозд1шв про вщмову в порушен-
ні кримінальних справ за 2006 рік. 
Том 2 (останній) 
Довідки в1ддшу по вивчених 
кримінальних справах за 2006 рік 

4 5 6 
25 січня 122 
2006 р.-

21 грудня 
2006 р. 

10 січня 300 
2006 р.-
11 липня 
2006 р. 

03 липня 303 
2006 р.-

ЗО грудня 
2006 р. 

10 січня 204 
2006 р.-

28 грудня 
2006 р. 

04/5. Ві,ц,ціл нагля,цу за ,цо,цеQжанням законів ОQганів по,цаткової міліції ПQИ 
ПQОво,цженні опеQативно-Qозшукової ,ціяльності

2 
,цізнання та ,цосу,цового 

слі,цства 

2384 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 27 січня 181 
..А, довідки) перевірок за зав- 2006 р.-листи, 

даннями та директивами Генераль- Об травня 
ної прокуратури України, про- 2006 р. 
ведені відділом за 2006 рік. 
Том 1 

2385 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 11 травня 183 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2006 р.-

даннями та директивами Генераль- 26 грудня 
ної прокуратури України, про- 2006 р. 
ведені відділом за 2006 рік. 
Том 2 (останній) 



1 2 
2386 04/5-2 

-

2387 04/5-3 
-t 

2388 04/5-4 
,-\-

2389 04/5-5 
-\: 

2390 04/5-6 
� 
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Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області 
куратур за 2006 рік 
Матеріали (рапорти, 

міськрайпро-

інформаційні 
. . 

листи, довідки) перев1рок оргаюв 
податкової міліції, проведених 
відділом за 2006 рік 
Аналізи та узагальнення в1ддшу 
щодо нагляду за додержанням 
законів органами податкової міліції 
при провадженю оперативно-
розшукової діяльності, дізнання та 
досудового слідства, за 2006 рік 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад відділу, проведених при 
прокуророві області та його 
заступниках, за 2006 рік 
Подання про усунення порушень 
законів, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень за 
додержанням закоюв податковою 
МlЛЩlЄЮ при провадженні 
оперативно-розшукової 

. . 
ДlЯЛЬНОСТl, 

дІЗнання та досудового слщства, 
внесених відділом за 2006 рік 

4 5 
04 січня 51 
2006 р.-

26 жовтня 
2006 р. 

24 лютого 84 

2006 р.-
20 грудня 

2006 р. 
06 січня 26 
2006 р.-

11 грудня 
2006 р. 

21 березня 47 
2006 р.-

11 травня 
2006 р. 

25 червня зо 

2006 р.-
19 жовтня 

2006 р. 

05/1. Ві,ц,ціл п�е,цставництва інте�есів г�ома,цян та ,це�жави в су,цах 

2391 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 15 січня 250 
..... ратури України та матер1али 2006 р.-' 

(рапорти, інформаційні листи, 07 квітня 
довідки) про їх виконання відділом 2006 р. 
за 2006 рік. 
Том 1 

2392 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 22 лютого 211 
-+ України матеріали 2006 р.-ратури та 

(рапорти, інформаційні листи, 30 червня 
довідки) про їх виконання відділом 2006 р. 
за 2006 рік. 
Том 2 

6 

І 



1 2 
2393 05/1-2 

.,r 

2394 05/1-2 
¾-

2395 05/1-6 

·+·

2396 05/1-8 
-r 

2397 05/1-8 
-+ 

2398 05/1-8 
...І., 

2399 05/1-8 
_f 
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3 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи,

довідки) про їх виконання відділом 
за 2006 рік. 
Том3 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи,

довідки) про їх виконання відділом 
за 2006 рік. 
Том 4 (останній) 

Методичні рекомендації, інформа-
ційні листи з питань представниц-
тва інтересів громадян та держави в 

. . 
судах, шдготовлею ВІДДІЛОМ за 

2006 рік 

Документи ( аналізи, узагальнення, 

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 
в1ддшу інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2006 рік. 
Том 1 

Документи ( аналізи, узагальнення, 
довідки, інформаційні листи) 
В1дд1ЛУ інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2006 рік. 
Том2 

Документи ( аналізи, узагальнення, 

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 
в1ддшу інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2006 рік. 
Том З 

Документи ( аналізи, узагальнення, 
довідки, інформаційні листи) 
відділу інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2006 рік. 
Том4 

4 5 6 

11 липня 222 
2006 р.-

28 вересня 
2006 р. 

02 жовтня 198 
2006 р. -

28 грудня 
2006 р. 

Jl березня 18 
2006 р.-

' 

04 січня 133 
2006 р.-

29 березня 
2006 р. 

13 лютого 156 
2006 р.-

13 березня 
2006 р. 

22· 166 
березня 
2006 р.-

07 квітня 
2006 р. 

20 липня 181 
2006 р.-

28 серпня 
2006 р. 
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2400 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 04 вересня 148 

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 2006 р.-
вщдшу інформаційного та 11 грудня 
орієнтовного характеру за 2006 рік. 2006 р.-
Том 5 (останній) 

-

2411 05/1-9 Матеріали (рапорти, інформаційні 27 січня 99 

" листи, довідки) перевірок відділом 2006 р.-
прокуратури області роботи 16 листо-
шдпорядкованих міськрайпроку- пада 
ратур за 2006 рік 2006 р. 

2412 05/1- Протоколи (без номерів) оператив- 01 лютого 66 
-¾ 11 них нарад в1ддшу, проведених при 2006 р.-

прокуроров1 області та його 25�5<, 
заступниках, за 2006 рік 

2006 р. 

06/2. Ві,ц,ціл нагля,цу за uозслі,цуванням КRИМінальних СПRав слі,цчими 

ооганами поокvоатvои області 

2413 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 13 січня 187 
-

листи, довідки) перевірок за зав- 2006 р.-
данням, вказівками, директивами 14 квітня 
Генеральної прокуратури України, 2006 р. 
проведені відділом за 2006 рік. 
Том 1 

2414 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 27 квітня 203 

листи, довідки) перев1рок за зав- 2006 р.-
данням, вказшками, директивами 30 травня 
Генеральної прокуратури У країни, 2006 р. 
проведені відділом за 2006 рік. 
Том 2 

2415 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 04 червня 197 

листи, довідки) перев1рок за зав- 2006 р.-
данням, вказшками, директивами 27 грудня 
Генеральної прокуратури України, 2006 р. 
проведені відділом за 2006 рік. І 

Том З (останній) 
І 

2416 6/2-2 Матеріали (довідки, рапорти, ІН- 08 лютого 81 
--

формаційні листи) перевірок 2006 р.-
відділом прокуратури області робо- 29 жовтня 
ти міськрайпрокуратур за 2006 рік 2006 р. 
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2417 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 05 січня 88 

довідки, інформаційні листи) ВІД- 2006 р.-

-
ділу інформаційного та орієнтов- 02 листо-
ного характеру за 2006 рік пада 

2006 р. 
2418 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 19 січня 163 

і· тивних нарад вщдшу, проведених 2006 р.-
при прокуророві області та його 31 липня 
заступниках, за 2006 рік. 2006 р. 
Том 1 

2419 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 02 серпня 175 
- тивних нарад вщдшу, проведених 2006 р.-

при прокуроров1 області та його 29 грудня 
заступниках, за 2006 рік. 2006 р. 
Том 2 (останній) 

07 /1. Ві,ц,ціл захисп майнових
2 

інших особистих ПRав і свобо,ц ГRОма,цян та 

2420 0711-1 

4 

2421 0711-2 

+ 

2422 07/1-3 
-+ 

2423 07/1-4 

+ 
- )

-У

інтеRесів ,цеRжави 

Матеріали (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) перев1рок за зав-
даннями, вказ1вками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2006 рік 
Протести в порядку загального 
нагляду на акти, ЩО суперечать 
законам захисту майнових, ІНШИХ

особистих прав і свобод громадян 
та 

. . 
штерес1в держави, складею 

відділом області за 2006 рік 
Подання про усунення порушень 
закону захисту майнових, ІНШИХ

особистих прав і свобод громадян 
. . 

та штерес1в держави, причин та 

умови, ЩО їм сприяють, складені 
відділом за 2006 рік 
Методичні рекомендації щодо за-
хисту майнових, інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави, інформаційні листи,

листи, зауваження прокуратури 
області, складені відділом за 2006 
р1к. 
Том 1 

19 серпня 202 
2006 р.-

31 грудня 
2006 р. 

27 січня 262 
2006 р.-

22 грудня 
2006 р. 

02 січня 100 
2006 р.-

20 грудня 
2006 р. 

20 січня 187 
2006 р.-

25 лютого 
2006 р. 

с;о 
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2424 07/1-4 Методичні рекомендації ЩОДО 22 лютого 159 

захисту майнових, інших 2006 р.-30 
особистих прав і свобод громадян вересня 

·+
та інтересів держави, інформаційні 2006 р. 

листи, листи, зауваження 
прокуратури області, складеш 
відділом за 2006 рік. 
Том 2 

2425 07/1-4 Методичні рекомендації ЩОДО 02 жовтня 174 
-t захисту майнових, lНШИХ 2006 р.-

особистих прав і свобод громадян 08 грудня 
та інтересів держави, інформаційні 2006 р. 

листи, листи, зауваження 
прокуратури області, складеш 
відділом за 2006 рік. 
Том З (останній) 

2426 07/1-6 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 04 серпня 8 
-r перевірок роботи міськрайпро- 2006 р.-

куратур за 2006 рік 18 жовтня 
2006 р. 

2427 0711-7 Протоколи (без номерів) опера- 24 лютого 210 
1~ тивних нарад відділу, проведених 2006 р.-

при прокуророві області та його 26 жовтня 
застvпниках, за 2006 рік 2006 р. 

2428 07 /1-8 Документи (рапорти, звіти, листу- 19 квітня 91 
вання, інформації) з питань нагляду 2006 р.-
за додержанням законів щодо лік- 20 квітня 
відації наслідків Чорнобильської 2006 р. 
катастрофи та збереження пільг й 
гарантій постраждалим від наслід-
ків аварії на ЧАЕС (1986 р.), пра-
цівникам прокуратури області за 
2006 рік 

07/1/2. Ві.ц.ціл ста�шого помічника п�оку�о�а області з питань нагля.ц:1: за 

.цо.це�жанням законів п�о а.цмініст�ативні п�авопо�:1:шення 

2429 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 05 січня 215 
-

1 рапорти) перевірок 2006 р.-листи за зав-
даннями, вказівками, директивами 15 квітня 
Генеральної прокуратури України, 2006 р. 
проведені відділом за 2006 рік. 
Том 1 
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2430 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 

2431 

1 листи рапорти) перевірок за зав-
даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2006 рік. 
Том 2 

07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 
1 листи рапорти) перевірок за зав

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2006 рік. 
Том 3 

2432 07 /1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 
.__ 1 листи рапорти) перев1рок за зав

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2006 рік. 

2433 

2434 
--

2435 
-

Том 4 (останній) 
07/1/- Матеріали (довідки, рапорти, �н.-

2-2 формаційні листи) перев1рок 
в1ддшом прокуратури області 
міськрайпрокуратур за 2006 рік 

07111- Документи ( аналізи, узагальнення, 
2-3 довщки, інформаційні листи) 

в1ддшу інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2006 рік. 

07/1/- Матеріали (рапорти, інформаційні 
2-4 листи, довідки звіти) за наслідками 

перев1рок старшого помічника 
прокурора області за додержанням 

. . . . 
закоюв про адм1юстративю пра-
вопорушення за 2006 рік 

2436 07/1/2- Протоколи (без номерів) опера-
5 тивних нарад відділу, проведених 

при прокуроров1 області та його 
заступниках, за 2006 рік 

2437 07/1/2/ Документи (протести, подання, до-
- -6 відки) прокурорського реагування, 

внесені відділом за 2006 рік 

4 

19 червня 
2006 р.-

30 серпня 
2006 р. 

11 вересня 
2006 р.-

10 жовтня 
2006 р. 

23 жовтня 
2006 р.-

05 грудня 
2006 р. 

14 січня 
2006 р.-

20 жовтня 
2006 р. 

09 лютого 
2006 р.-

26 грудня 
2006 р. 

14 квітня 
2006 р.-

30 червня 
2006 р. 

28 лютого 
2006 р.-

29 грудня 
2006 р. 

17 січня 
2006 р.-

15 грудня 
2006 р. 

5 6 

158 

220 

129 

23 

83 

32 

84 

193 
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2438 07/112- Методичні рекомендації щодо до- 28 лютого 25 

- 7а держанням законів про адміністра- 2006 р.-
тивні правопорушення, інформа- 25 грудня 
ційні листи, листи-зауваження, роз- 206 р. 
роблені відділом за 2006 рік 
07 /3. Віппіл захистv поав і свобод неповнолітніх 

2439 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 05 січня 146 
+ України та матер1али (рапорти, 2006 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 18 квітня 
виконання відділом за 2006 рік. 2006 р. 
Том 1 

2440 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 13 квітня 242 
+ України та матер1али (рапорти, 2006 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 12 травня 
виконання відділом за 2006 рік. 2006 р. 
Том2 

2441 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 08 червня 147 
+ України та матеріали (рапорти, 2006 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 23 жовтня 
виконання відділом за 2006 рік. 2006 р. 
Том 3 (останній) 

2442 07/3-3 Протоколи (без номерів) оператив- 23 січня 10 1 
-

2006 р. них нарад, проведених ВІДДІЛОМ

при прокуророві області та його 20 вересня 
заступниках, за 2006 рік 2006 р. 

2443 07/3-4 Методичні рекомендації, інфор- 17 січня 31 
- маційні листи, щодо шдвищення 2006 р.-

ефективності нагляду за додержан- 16 жовтня 
ням прав неповнолітніх, розроблені 2006 р. 
відділом за 2006 рік 

2444 07/3-5 Довідки про результати перевірок 1 9  січня 43 
-+ 

ВІДДІЛОМ прокуратури області 2006 р.-
міськрайпрокуратур за 2006 рік 31 липня 

2006 р. 
2445 07/3-6 Аналізи та узагальнення з питань 11 січня 60 

........ нагляду за додержанням закошв 2006 р.-
про права неповнолітніх, складені 05 липня 
відділом за 2006 рік 2006 р. 

2446 07/3-8 Протести, подання, приписи, поста- 20 січня 81 
-

2006 р.-нови про порущення дисципшнар-
них проваджень захисту прав 1 сво- 20 грудня 
бод неповнолітніх, внесених ВІД- 2006 р. 
ділом за 2006 рік 
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O7/4.Ві,ц,ціл стаJ:!шого помічника ПJ:!O!S}:J:!OJ:!a області з питань нагля,цу за 

11O11еожанням пDИDО1ІООХОDОННОГОСеDедовиша 
2447 07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 04 січня 257 

t довідки, інформації) аналітичного 2006 р.-
та орієнтованого характеру з 11 грудня 
питань нагляду за додержанням 2006 р. 
природоохоронного середовища, 
складені відділом за 2006 рік 

2448 07/4-3 Довідки в1дд1лу за результатами 19 квітня 36 
перев1рок роботи міськрайпро- 2006 р.-
куратур за 2006 рік 29 листо-

пада 
2006 р. 

2449 07/4-4 Документи відділу (подання, довід- 06 січня 149 
� ки, рапорти) прокурорського реагу- 2006 р.-

вання з питань нагляду за додер- 24 грудня 
жанням природоохоронного сере- 2006 р. 
довища, внесені відділом за 2006 
рік 

O8/2.СтаJ:!ШИЙ помічник ПJ:!OK):]�OJ:!a області з питань нагля,ц:у 
за 1ю11еожанням та застосvванням законів на тоанспооті 

2450 08/2-2 Рішення (копіі) колегії Генеральної 04 січня 77 
прокуратури У країни та :матеріали 2006 р.-
про їх виконання, що стосуються 24 листо-
транспортного відділу прокуратури пада 
Тернопільської області за 2006 рік 2006 р. 

2451 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 02 лютого 240 
- України та матеріали (рапорти, 2006 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 19 березня 
виконання відділом за 2006 рік. 2006 р. 
Том 1 

2452 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 24 квітня 203 
- України та :матеріали (рапорти, 2006 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 09 листо-
виконання відділом за 2006 рік. пада 
Том2 2006 р. 

2453 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 27 жовтня 234 
--г України та :матеріали (рапорти, 2006 р.-

інформаційні листи,·довідки) про їх зо листо-
виконання відділом за 2006 рік. пада 
Том З (останній) 2006 р. 
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2454 08/2-5 Аналізи та узагальнення з питань 31 березня 12 

-+ нагляду за додержання законо- 2006 р.-
давства на транспорті за 2006 рік 27 грудня 

2006 р. 
2455 08/2-7 Завдання прокурора обасті транс- 08 лютого 93 
_,., портному прокурору та матер1али 2006 р.-

(рапорти, інформаційні листи, до- 24 жовтня 
відки) про їх виконання за 2006 рік 2006 р. 

2456 08/2-8 Подання, протести, приписи з пи- 12 січня 134 
-{- тань нагляду за додержанням зако- 2006 р.-. . . 04 грудня юв на транспорт�, внесею в1ддІЛом 

у відомства управління залізниці та 2006 р. 
інші транспортні установи за 2006 
рік 

O9.Ві,ц,ціл Пі,ЦТQИМКИ .gеQжавного обвинувачення в cy.gax ПQOKyQaIIQИ 

області 

2457 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 26ecl�� 62 
+ рекомендації, інформаційні листи, з 2006 р.-

питань підтримки державного об- 11 липня 
винувачення в судах прокуратури 2006 р. 
області, складені відділом за 2006 
р1к 

2458 09/5 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 12 січня 24 
� роботи міськрайпро- 2006 р.-перев1рок 

І 
куратур за 2006 рік 25 жовтня 

2006 р. 

11. Ві,ц,ціл QОботи з ка.цQами ПQOKyQaIIQИ області

2459 11/3 Документи (аналізи, інформаційні 16 січня 98 
І 

..,... листи, довідки) перевірок відділом 2006 р.-
прокуратури області міськрайпро- 01 листо-
куратур за 2006 рік пада 

2006 р. 
2460 11/13 Положення про структурні підроз- 24 березня 9 

діли прокуратури Тернопільської 2006 р. 
області, затверджені від 24 березня 
2006 р. 

--
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12/1. О(!rанізаційно - конт(!ольний віuціл. 

2461 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 229 
- пільської області та звіти про Ух 

виконання за 2006 рік. 
Том 1 ( січень - лютий) 

2462 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 197 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2006 рік. 

Том 2 (березень- квітень) 

2463 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 242 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2006 рік. 
Том 3 (травень - червень) 

2464 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 118 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2006 рік. 

Том 4 (липень - вересень) 

2465 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 204 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2006 рік. 
Том 5 (жовтень) 

2466 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 216 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2006 рік. 
Том 6 (листопад) 

2467 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 63 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2006 рік. 
Том 7 (грудень, останній) 

2468 12/1-6 Протокол № О 1 засідання колегії 20 січня 187 
прокуратури Тернопільської облас- 2006 р. 
Т1 та матер1али до нього ВІД 20 
січня 2006 року 

,�, 



1 
2469 

2470 
-

2471 
-

2472 
-

2473 

2474 
-t 

24;75 

2476 

2477 
+ 
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2 З 
12/1-6 Протокол № 02 засідання колегії 

прокуратури Тернопільської облас
Тl та матер1али до нього від 27 
січня 2006 року 

12/1-6 Протокол № 03 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
Тl та матер1али до нього вщ 21 
лютого 2006 року 

12/1-6 Протокол № 04 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
Тl та матеріали ДО НЬОГО ВlД 1 7 
березня 2006 року 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-6 

Протокол № 05 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
Тl та матер1али до нього від 26 
липня 2006 року 
Протокол № 06 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п та матер1али до нього вщ 27 
вересня 2006 року 
Протокол № 07 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
т1 та матер1али до нього вщ 19 
жовтня 2006 року 

Протокол № 08 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
т1 та матеріали до нього вщ 24 
листопада 2006 року 

Протокол № 09 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
Тl та матер1али до нього вщ 28 
грудня 2006 року 

12/1-8 Протокол з №О 1 міжвідомчої на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції 
та матеріали до нього від 31 липня 
2006 року 

4 
27 січня 
2007 р. 

21 лютого 
2006 р. 

17 березня 
2006 р. 

26 липня 
2006 р. 

27 вересня 
2006 р. 

19 жовтня 
2006 р. 

24 листо
пада 

2006 р. 

28 грудня 
2006 року 

31 липня 
2006 р. 

5 6 
353 

240 

148 

434 

135 

403 

308 

216 

97 
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2 3 
12/1-8 Протокол №01 координаційної на

ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 18 січня 
2006 року 

12/1-8 Протокол №02 координаційної на-

12/-9 

12/-9 

12/1-
14 

12/1-
15 

12/1-
16 

12/1-
18 

. . ради кер1вниюв правоохоронних
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 03 квітня 
2006 рік 
Протоколи (без номерів) оператив
них нарад при прокуророві області 
та його заступниках за 2006 рік. 
Том 1 
Протоколи (без номерів) оператив
них нарад при прокуророві області 
та його заступниках за 2006 рік. 
Том 2 (останній) 
Документи (доповідні записки, 
рапорти, довідки листи) вщдшу за. . . насшдками перев1рок в апарап про-
куратури області за 2006 рік 

Аналізи, узагальнення та аналі
тичні довідки з організаційно
контрольної роботи, складеш вщ
ділом за 2006 рік 

Завдання та доручення* прокура
тури області підпорядкованим 
прокурорам та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2006 рік 

Методичні рекомендації, інформа
ційні листи з оргаюзащно-конт
рольної робота, інформаційні лис
ти, розроблені відділом, за 2006 рік 

4 

18 січня 
2006 р. 

03 квітня 
2006 р. 

18 січня 
2006 р.-

17 квітня 
2006 р. 

19 травня 
2006 р. 

29 травня 
2006 р. 
16 січня 
2006 р.-

25 грудня 
2006 р. 

07 січня 
2006 р.-

13 грудня 
2006 р. 

09 жовтня 
2006 р.-

29 листо
пада 

2006 р. 

<>!.лютого 
2006 р. 

13 грудня 
2006 р. 

5 
197 

125 

224 

183 

91 

44 

118 

25 

6 

*зареє 
строва

ніу 
відділі 
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12/1/2. Відділ старшого помічника прокурора області з питань статистики 

2486 12/1 /2-- 13 

2487 12/1/2-
·f 15 

2488 12/1/2-
-r 15 

2489 12/1/2-- 15 

2�0 12/1/2-
15 

1GS 

Зведені статистичні звіти прокура
тури області (ф. № 1-П, ф. № 1-
ІСЛ,ф. №1-СЛМ, ф. №1-ЛВ, ф. № 

2-Є) за 2006 рік
Статистичні звіти підпорядкованих 
прокуратур прокуратури області 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2006 рік. 
Том 1 
(Бережанська, Борщівська, Бу
чацька, Гусятинська, Заліщицька, 
районні прокуратури) 

Статистичні звіти підпорядкованих 
прокуратур прокуратури області 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2006 рік. 
Том2 
(Зборівська, Козівська, Креме
нецька, Лановецька, Монастирська, 
районні прокуратури) 

Статистичні звіти підпорядкованих 
прокуратур прокуратури області 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2006 рік. 
Том З 
(Підволочиська, Підгаєцька, Терно
пільська міська, Тернопільська, Те
ребовлянська, Чортківська, район
ні прокуратури) 

Статистичні звіти підпорядкованих 
прокуратур прокуратури області 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2006 рік. 
Том 4 (останній) 
(Тернопільська, Шумська районні 
прокуратури) 

75 

262 

229 

219 

196 
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12/2. Ві,ц.ціл стаnшого помічника nno!SI:na:п:nи області з питань пnавового 
забезпечення 

2{91 12/2-2 Довідки за результатами перевірок 25 лютого 57 
ВІДДІЛОМ прокуратури області з 2006 р.-
питань правового забезпечення 19жовтня 
міськрайпрокуратурами за 2006 рік 2006 р. 

14. Bil!l!iл стаnшого помічника nnoкynona області з міжнаnоl!но-пnавових

поnvчень 
2492 14/2 Завдання, доручення Генеральної 04 січня 204 

прокуратури України та матеріали 2006 р.-
(рапорти, інформаційні листи, 30 березня 
довідки) про їх виконання, складені 2006 р. 
відділом, за 2006 рік. 
Том 1 

2493 14/2 Завдання, доручення Генеральної 10 березня 263 
прокуратури України та матеріали 2006 р.-
(рапорти, інформаційні листи, 31 березня 
довідки) про їх виконання, складені 2006 р. 
відділом, за 2006 рік. 
Том 2 (останній) 

2494 14/4 Документи ( аналізи, узагальнення, 28 листо- 3 
довідки, огляди, інформації) з пи- пада 
тань міжнародного співробітництва 2005 р.-
та правової ДОПОМОГИ, складею 05 грудня 
відділом, за 2006 рік 2006 р. 

2495 14/5 Документи (довідки, інформації, 15 березня 9 
рапорти) з питань м1жнародного 2006 р.-
співробітництва та правової допо- 29 грудня 
моги роботи відділу за 2006 рік 2006 р. 

16. Bil!l!iл (гRупа) з питань наглЯl!У за l!Оl!еRжанням законів ПRИ виконанні
суl!ових Rішень у КRИМінальних СПRавах

2 
а також ПRИ застосуванні інших

захоl!ів ПRИмусового хаRаКТеRУ пов'язаних з обмеженням особистої 

2496 
-

+ 

А r
І \) 

16/2 

свобоl!и ГRОМаl!ЯН 

Довідки відділу за результатами 
перевірок Чортківського слідчого 
1золятора (Тернопільська область) 
за 2006 рік. 
Том 1 

10 січня 155 
2006 р.-

30 червня 
2006 р. 



1 
2497 

-t 

2498 

2499 

2500 -t

2501 
t 

2502 
+' 

2503 
..t, 

2504 
..f 

2 
16/2 

16/4 

68 

з 

Довідки відділу за результатами 
перевірок Чортківського слідчого 
ізолятора (Тернопільська область) за 
2006 рік. 
Том 2 (останній) 
Регламент прокуратури області 
(2006 рік) 

16/5 Положення про структурний під
розділ, затверджене у 2006 році 

16/6 Довідки за результатами перевірок в 
міськрайпрокуратурах області, 
приймально-виконавчих інспекціях, 
установах виконання покарань та 
управшню Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Терно
пільської області, відділах державної 
виконавчої служби за 2006 рік. 
Том 1 

16/6 Довідки за результатами перевірок в 
міськрайпрокуратурах області, 
приймально-виконавчих інспекціях, 
установах виконання покарань та 
управлінні Державного 
департаменту У країни з питань 
виконання покарань в Терно
пільської області, відділах державної 
виконавчої служби за 2006 рік. 
Том 2 (останній) 

16/11 Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо
давства та матерІали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) до них 
за 2006 рік 

16/2 7 Узагальнення щодо стану нагляду за 
додержання кримінально-виконав-. . . чого законодавства, складею ВІДДІ-
лом за 2006 рік 

16/28 Узагальнення та аналізи щодо стану 
нагляду за додержанням криміналь
но-виконавчого законодавства підпо
рядкованими прокурорами за 2006 
рік 

4 

06 липня 
2006 р.-

08 грудня 
2006 р. 

5 
130 

12 

01 JПОТОГО 19 

2006 p.-
17 �S.� 
2006 р. 
04 січня 142 
2006 р.-

17 травня 
2006 р. 

03 червня 167 
2006 р.-

29 грудня 
2006 р. 

18 січня 253 
2006 р.-

21 грудня 
2006 р. 

02 січня 26 
2006 р.-

29 грудня 
2006 р. 
05 січня 6 
2006 р.-

11 грудня 
2006 р. 

6 
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19. Віппіл стаuшоrо помічника ПІ!О!SІІ!ОІ!а області з питань І!Озrляm:: листів

2505 19/3 

·1

2506 19/4 
+ 

2507 19/5 
--t-

2508 19/5 
-t 

2509 19/5 
+ 

2�10 19/6 

( 

2511 19/8 . 
< 

-
2512 t , 

/ 
/ 

2513 
,t 

та ПІ!ийом:у гuома,цян 

Довідки ВІДДІЛУ за результатами 
перевірок з питань розгляду листів 
та прийому громадян міськрайпро-
куратур за 2006 рік 
Довідки за результатами перевірок 
з питань розгляду звернень у в1дд1-
лах прокуратури області за 2006 рік 

Документи ( звернення, заяви, 
інформаційні листи) з питань роз-
гляду звернень громадян за 2006 
р1к. 
Том 1 
Документи (звернення, заяви, 
інформаційні листи) з питань роз-
гляду звернень громадян за 2006 
р1к. 
Том2 
Документи ( звернення, заяви, 
інформаційні листи) з питань роз-
гляду звернень громадян за 2006 
рік. 
Том 3 (останній) 
Протоколи (без номерів) оператив-

. . . 
них нарад в1ддшу при прокуроров1 
області та його заступниках області 
за 2006 рік 
Листи-орієнтування, інформаційні 
листи-зауваження з питань розгля-
ду звернень Генеральної прокура-
тури У країни, що стосуються про-
куратури області, за 2006 рік 

17 січня 
2006 р.-

15 грудня 
2006 р. 

22 березня 
2006 р.-

13 квітня 
2006 р. 
Об січня 
2006 р.-
10 січня 
2006 р. 

06 січня 
2006 р.-
18 січня 
2006 р. 

23 лютого 
2006 р.-

05 грудня 
2006 р. 

05 січня 
2006 р.-

05 грудня 
2006 р. 
16 січня 
2006 р.-

29 грудня 
2006 р. 

20. Фінансово-rоспо,цаuський ві,ц,ціл

Фінансовий звіт (баланс) з основної 
діяльності прокуратури області за 

2006 рік 
Штатний розпис працівників про-
куратури області на 2006 рік 

67 

11 

150 

146 

128 

83 

124 

70 

134 



1 

2514 

і 

2515 

2516 

2517 
-( 

І 

2518 

2519 

2520 
-

2 

Бюджет 
видатків) 
2006 рік 

70 

з 

(кошторис доход1в 1 
прокуратури області за 

Статистичні зв�ти з пращ, про 
використання робочого часу, про 
травматизм на виробництві, про 
зайнятість і працевлаштування ін
валідів (ф. № 1-ПВ, ф. № З-ГІВ, ф. 
№ 7-тнв) за 2006 рік 
Статистичні звіти про інвестиції в 
основний каштал, про капітальні 
інвестиції, про наявність обчислю
вальної техніки, про роботу авто
транспорту, про залишки 1 вико
ристання енергетичних матеріалів 
та продуктів переробки нафти, про 
результати використання палива, 
теплоенергії та електроенергії про 
наявність та рух основних засобів 
( ф. № 1-інв., ф. № 2-інв.,ф. №2-інф., 
ф.№ 2-тр., ф.3 4-мтп, ф. № 11-МТП, 
ф. № 11-03) за 2006 рік 
Податкові розрахунки зборів за 
забруднення навколишнього при
родного середовища за 2006 рік 
Податковий розрахунок видатків на 
виплати компенсації пільг праців
никам прокуратури області, яю 
потерпіли в насшдок Чорнобиль
ської катастрофи, за 2006 рік 
Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) 

. . 
на користь платниюв податку, 1 сум 
утриманого з них податку ( ф. № 1-
ДФ) за 2006 рік 

Звіти про перерахування грошових 
сум на загальнообов'язкове дер
жавне соціальне, пенсійне стра
хування, страхування на випадок 
безробіття та від нещасних ви
падків на виробництві за 2006 рік 

4 5 6 

323 

35 

32 

4 

31 

18 
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2007 (!ЇК 
04/2.Відділ за ,цо,це(!жанням законів О(!Ганами ВН}:Т(!ЇШНЇХ СПJ!аВ2 П(!О 

6 

П(!Ова,цженні оnе(!ативно (!Озшукової ,ціяльності
2 

,цізнання та ,цос�ового 

2521 04/2-1 
�f 

2522 04/2-1 

2523 04/2-3 

2524 04/2-4 
-

2525 04/2-5 

2526 04/2-6 
� 

слі,цства 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2007 рік 
Том 1 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2007 рік 
Том 2 (останній) 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
роботи міськрайпрокуратур 

. . . . 
та 

оргаюв внутр1шюх справ, довщки 
про надання їм практичної 
ДОПОМОГИ за 2007 рік 
Матеріали (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) перев1рок вик0-
нання та додержання закоюв 
України у Чортківському слідчому 
. . 

1золятор1 (Тернопільська область), 
відділом за 2007 рік 
Аналізи та узагальнення ВІДДІЛУ

щодо додержання законів органами 
внутрішніх справ, про провадження 
оперативно розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства за 
2007 рік 

Подання, постанови про порушення 
дисципшнарних проваджень за 
додержанням закоюв органами 
внутрішніх справ, про провадження 
оперативно розшукової діяльності, 
щзнання та досудового сшдства, 
внесені відділом за 2007 рік 

29 січня 200 
2007 р.-

09 лютого 
2007 р. 

10 лютого 107 
2007 р.-

07 листо-
пада 

2007 р. 
27 березня 102 

2007 р.-
23 листо-

пада 
2003 р. 

10 березня 3 
2007 р.-

28 березня 
2007 р. 

09 січня 22 
2007 р.-

25 липня 
2007 р. 

30 січня 117 
2007 р.-

30 листо-
пада 

2007 р. 

;\ 
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04/3.Ві,ц,ціл наr ля,цу за ,цо,цеRжанням законів спеціальними nідRоз,цілами та 
іншими установами2 

які ве,цуть боRотьбу з ОRrанізованою злочинністю 

2527 04/3-1 
-

2528 04/3-1 
. .-., 

2529 04/3-1 
---

2530 04/3-2 
-

2531 04/3-3 
r 

2532 04/3-4 
--

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом, за 2007 рік. 
Том 1 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матерІали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом, за 2007 рік. 
Том 2 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матерІали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом, за 2007 рік. 
Том З (останній) 
Документи (рішення (копії) колегій 
Генеральної прокуратури України з 
питань виконання завдань, поста-
нови (копії) координаційних та
МІЖВІДОМЧИХ нарад, довідки) про 
результати перевІрок відділом 
підвідомчих прокурорів за 2007 рік 

Аналізи та узагальнення щодо до-
держання 

. . 
закоюв 

шдроздшами та 
спещальними 

ІНШИМИ уста-
новами, які ведуть боротьбу з орга-
юзованою ЗЛОЧИННІСТЮ, складею 
відділом за 2007 рік 

Документи (методичні рекомен-
дації щодо додержання законів спе-
ціальними підрозділами та іншими 
установами, які ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю та ін-
формаційні листи, 
питань 

. . 
ДІЯЛЬНОСТІ 

пропозиції) з

спещального 
підрозділу за 2007 рік 

19 січня 256 
2007 р.-

ЗО березня 
2007 р. 

19 квтня 213 
2007 р.-

13 серпня 
2007 р. 

13 серпня 200 
2007 р.-

ЗО грудня 
2007 р. 

10 січня 162 
2007 р.-

12 липня 
2007 р. 

07 березня 151 
2007 р.-

07 травня 
2007 р. 

09 січня 64 
2007 р.-

15 листо-
пада 

2007 р. 



І 

1 
2533 
--

2533 
А 
-

2534 
-

2535 

2 
04/3-5 

04/3-
6-1

04/3-
6-1

04/3-
7-1

73 

3 
Довідки відділу про наслідки щодо 
додержання законів при прийманні, 
реєстрації та вирішенні заяв 1

повідомлень про злочини або ті, що 

готуються, в УБОЗ (У правління 
боротьби з організованою злочин-
ністю) УМВСУ (Управління Мініс-
терства внутрішніх справ України) 
та ВБКОЗ (відділ боротьби з ко-
рупщєю та оргаюзованою зло-

чинністю) області за 2007 рік 
Довідки відділу про наслідки вив-

. . . . 
чення матер1ашв спец1альних шд-

. . . . 
розд1шв про вщмову в порушенн1 
кримінальних справ за 2007 рік 
Том 1 
Довідки відділу про наслідки вив-
чення матеріалів спеціальних під-
розділів про відмову в порушенні 
кримінальних справ за 2007 рік 
Том 2 (останній) 
Довідки відділу по вивчених кри-

. . . 
мшальних справах, складею ВІД-

ділом, за 2007 рік 

4 5 
19 JПОТОГО 137 
2007 р.-

29 грудня 
2007 р. 

03 січня 158 
2007 р.-

30 березня 
2007 р. 

02 квітня 186 
2007 р.-

27 серпня 
2007 р. 

Utepfh<rL - 111 

��Р· 

O4/4.СтаQШИЙ помічник ПQOK:YQOQa області з питань наг ля,цу за 

6 

,цо,цеQжанням законів ОQГанами СБУ
2 

,цеQжавної митної служби УкQаїни 

2536 
-

2537 
-

ПQИ ПQОва,цженні опеQативно-Qозшукової ,ціяльності
2 

,цізнання та 

04/4-4 

04/4-5 

,цосу,цового слі,цства 

Документи (протоколи (без номе-
рів) та постанови оперативних, 
МІЖВІДОМЧИХ та координаційних 
нарад, рішення (копії) колегій Ге-
неральної прокуратури), що стосу-
ються роботи відділу за 2007 рік 

Посадова 
помічника 
2007 році 

. . 
шструкц1я старшого 

в1дд1лу, затверджена у 

24 січня 47 
2007 р.-

12 грудня 
2007р. 

07 листо- 20 
пада 

2007 р. 
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04/5. Відділ наrля�Цу за �ЦО�ЦЄJ!Жанням законів ОJ!rанів nо�Цаткової міліції ПJ!И 
ПJ!ОВО�ЦЖЄННЇ ОПЄJ!3ТИВНО-(!ОЗшукової �ЦЇЯЛЬНОСТЇ2 �ЦЇЗнання та �ЦОСУ,�!!ОВОГО 

2538 04-5-1
-, 

2539 04-5-1 

2540 04-5-1 

2541 04-5-1 

2542 04/5-2 

2543 04/5-3 
.J-. 

2544 04/5-4 -t 

СЛЇ�ЦСТВа 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи. довідки) перевірок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури України, про-
ведені відділом за 2007 рік. 
Том 1 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи. довідки) перев1рок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури України, про-
ведені відділом за 2007 рік. 
Том 2 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи. довідки) перев1рок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури України, про-
ведені відділом за 2007 рік. 
Том 3 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури України, про-
ведені відділом за 2007 рік. 
Том 4 (останній) 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області міськрайпро-
куратур за 2007 рік 

Матеріали (довідки, рапорти, ІН-

формації) перевірок органів подат-
кової міліції, проведених відділом 
за 2007 рік 
Аналізи та узагальнення відділу 
щодо додержання законів органами 
податкової міліції при провадженні 
оперативно-розшукової 

. . 

ДІЯЛЬНОСТІ, . . 
ДІзнання та досудового слщства, за 
2007 рік 

09 січня 146 
2007 р.-

25 квітня 
2007 р. 

07 березня 241 
2007 р.-
31 липня 
2007 р. 

27 квітня 163 
2007 р.-
17 липня 
2007 р. 

31 липня 173 
2007 р.-

27 грудня 
2007 р. 

28 лютого 94 
2007 р.-

29 листо-
пада 

2007 р. 
24 лютого 167 

2007 р.-
24 грудня 

2007 р. 
09 січня 46 
2007 р.-

28 вересня 
2007 р. 



1 2 
2545 04/5-5 

2546 04/5-6 
-

75 

3 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад відділу, проведених при 
прокуророві області та його 
заступниках, за 2007 рік 
Подання про усунення порушень 
законів, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень за 
додержанням закоюв податковою 
міліцією при провадженю 
оперативно-розшукової 

. . 
ДlЯЛЬНОСТl, 

д�знання та досудового слідства, 
внесених відділом за 2007 рік 

4 5 
17 січня 45 
2007 р.-

08 травня 
2007 р. 

13 березня 102 
2007 р.-

13 грудня 
2007 р. 

05/1. Ві,ц,ціл ПQе,цставництва інтеQесів ГQома,цян та ,цеQжави в су.,цах 

25
t
47 05/1-2 

2548 05/1-2 
-t 

2549 05/1-2 
.+ 

2550 05/1-2 

2551 05/1-6 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи,

довідки) про їх виконання відділом 
за 2007 рік. 
Том 1 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, до-
відки) про їх виконання відділом за 
2007 рік. 
Том 2 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, до-
відки) про їх виконання відділом за 
2007 рік. 
Том 3 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, до-
відки) про їх виконання відділом за 
2007 рік. 
Том 4 (останній) 
Методичні посібники, інформацій-
н1 листи з питань представництва 
інтересів громадян 

. . 
судах, шдготовлею 
2007 рік 

та держави в

відділом за 

15 січня �& 
2007 р.- , r 

' 

10 травня 
2007 р. 

)В ~
J'/

'Y.,R 218 ,-,-� 
З 0,.,rc,a;zµ t.R 

�0 P -t"fJ 

о../ 62(2-l'l-#� - 221 

1./.-!/:x&J�J! 
�f· 

IМ�tR- 179 

з::::U::д. �-· 

() сі fc.«-{ 'РН.R - 57 
,J§f�-

��-

6 



76 

1 2 3 4 5 6 

2552 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 09 січня 236 

-� довідки, інформаційні листи) 2007 р.-

ВlдцШу інформаційного та 15 лютого 

орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 

Том 1 

2553 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 30 січня 250 
+ ДОВІДКИ, інформаційні листи) 2007 р.-

ВlдцШу інформаційного та 15 лютого 

орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 
Том 2 

2554 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 05 лютого 229 
-1

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 2007 р.-
в1дцшу інформаційного та 10 липня 

орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 
Том 3 

2555 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 10 липня 169 

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 2007 р.-

ВlдцШу інформаційного та 24 вересня 
орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 
Том 4 

2556 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 25 вересня 222 

довідки, інформаційні листи) 2007 р.-

ВlдцШу інформаційного та 04 жовтня 

орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 
Том 5 

2�57 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 04 жовтня 233 
---

інформаційні листи) 2007 р.-ДОВІДКИ, 

ВlдцШу інформаційного та 28 грудня 
орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 

Том б (останній) 

2558 05/1-9 Матеріали (рапорти, інформаційні 30 січня 58 
листи, довідки) перевірок відцілом 2007 р.-
прокуратури області роботи підпо- 23 листо-
рядкованих міськрайпрокуратур за пада 
2007 рік 2007 р. 
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2559 05/1- Протоколи(без номерів) оператив- 26 листо- 81 

11 них нарад відцілу, проведених при пада 2007 
прокуророві області та його р.-
заступниках, за 2007 рік 28 грудня 

2007 р. 
2560 05/1- Положення про розподіл обов' язків 02 лютого 85 

� 41 між працівниками відцілу, затверд- 2007 р.-
жені у 2007 році 25 липня 

2007 р. 

06/2. Ві,ц,ціл нагля,ц:у за J!Озслі,ц:уванням КJ!ИМінальних СПJ!ав слідчими 
ОJ!Ганами ПJ!OK:YJ!a!YJ!И області 

2561 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 14 січня 179 
� листи, довідки) перевірок за зав- 2007 р.-

даннями, вказ1вками, директивами 24 вересня 
Генеральної прокуратури України, 2007 р. 
проведені відділом за 2007 рік. 
Том 1 

2562 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 25 вересня 115 
листи, довідки) перевірок за зав- 2007 р.-
даннями, вказівками, директивами 15 листо-
Генеральної прокуратури України, пада 
проведені відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 2 (останній) 

2563 6/2-2 Матеріали (рапорти, інформаційні 13 лютого 80 
-

листи, довідки) перевірок відділом 2007 р.-
прокуратури області роботи 24 листо-
міськрайпрокуратур за 2007 рік пада 

2007 р. 

2564 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 06 січня 134 

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 2007 р.-
в1дд1лу інформаційного та 14 квітня 
орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 
Том 1 

2565 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 16 квітня 198 
-

ДОВІДКИ, інформаційні листи) 2007 р.-
в1дд1лу інформаційного та 28 серпня 
орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 
Том 2 

І �о 
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2566 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 10 вересня 151 

довідки, інформаційні листи) 2007 р.-
- вщдшу інформаційного та 09 грудня 

орієнтовного характеру за 2007 рік. 2007 р. 
Том 3 ( останній) 

2567 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 12 лютого 265 

t ти в них нарад відділу, проведених 2007 р.-
при прокуроров1 області та його 29 грудня 
заступниках області, за 2007 рік 2007 р. 

07/1. Ві.ц.ціл захистv майнових
2 

інших особистих П(!ЗВ і свобо.ц Г(!ома.цян та 

2568 07 /1-1 
+ 

2569 07/1-2 
-+ 

2570 07 /1-3 
...1., 

2571 07/1-4 
+ 

2572 07/1-6 
.J.. 

інте(!есів .це(!жави 

Матеріали (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) перевірок за зав-
даннями, вказівками та директива-
ми Генеральної прокуратури Украї-
ни, здійснені відділом за 2007 рік 
Протести в порядку загального 
нагляду на акти, ЩО суперечать 
законам захисту майнових, ІНШИХ

особистих прав і свобод громадян 
та 

. . 

ІНтересш держави, 
відділом за 2007 рік 

Подання про усунення 

складею 

порушень 
закону захисту майнових, ІНШИХ

особистих прав і свобод громадян 
. . . . 

та ІНтерес1в держави, складею вщ-
ділом за 2007 рік 

Методичні рекомендацн ЩОДО 

захисту майнових, ІНШИХ осо-

бистих прав і свобод громадян та 
інтересів держави, інформаційні 
листи, листи, зауваження, складен1 
відділом за 2007 рік 

Довідки за результатами перевірок 
ВІДДІЛОМ прокуратури області 
роботи міськрайпрокуратур за 2007 
рік 

13 серпня 187 
2007 р.-

07 листо-
пада 

2007 р. 
02 січня 169 
2007 р.-

14 грудня 
2009 р. 

09 лютого 116 
2007 р.-

07 
листопада 

2007 р. 

23 січня 143 
2007 р.-

29 грудня 
2007 р. 

11 травня 116 
2007 р.-

11 жовтня 
2007 р. 



79 

1 2 3 4 5 6 

07/1/2. Відділ старшого помічника прокурора області з питань нагляду за 

додержанням законів про адміністративні правопорушення 

2573 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 
,t 1 листи, рапорти) перевірок за зав

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2007 рік. 
Том 1 

2574 07/1/2- Матеріали (рапорти, інформаційні 
-4- 1 листи, довідки) перевірок за зав

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2007 рік. 
Том 2 

2575 071112- Матеріали (рапорти, інформаційні 
-f 1 листи, довідки) перевірок за зав

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2007 рік. 
Том З 

2576 071112- Матеріали (довідки, інформаційні 
4 1 листи рапорти) перевірок за зав

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2007 рік. 

2577 

2578 
-

07/1/-
2-2

07/1/-
2-3

Том 4 ( останній) 

Матеріали (довідки, рапорти, �н-
формаційні листи) перев1рок 
в1ддІЛом прокуратури області 
міськрайпрокуратур за 2007 рік 

Документи ( аналізи, узагальнення, 
довщки, інформаційні листи) 
ВІДДІЛУ інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2007 рік. 

18 січня 
2007 р.-

21 лютого 
2007 р. 

19 січня 
2007 р.-

01 березня 
2007 р. 

29 січня 
2007 р.-

18 жовтня 
2007 р. 

14 листо
пада 

2007 р.-
22 грудня 

2007 р. 

10 січня 
2007 р.-

08 грудня 
2007 р. 

10 січня 
2007 р.-

29 грудня 
2007 р. 

122 

159 

249 

163 

29 

39 
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2579 07/1/- Матеріали (рапорти, інформаційні 25 травня 35 

2-4 листи, довідки) перевірок за 2007 р.-
наслідками перевірок старшого 06 грудня 
помічника прокурора області щодо 2007 р. 
додержання законів про адміністра-
тивні nравопорушення за 2007 рік 

2580 07/1/2- Протоколи оперативних нарад 02 січня 131 
- 5 відділу, проведених при прокуро- 2007 р.-13 

рові області та його заступниках, за грудня 
2007 рік 2007 р. 

2581 07/1/2/ Документи (протести, подання, 02 лютого 174 
-6 довідки) прокурорського реагуван- 2007 р.-

ня, внесею ВІДДІЛОМ прокуратури 27 грудня 
області за 2007 рік 2007 р. 

2582 07/1/2- Методичні рекомендації ЩОДО 22 березня 103 
7а додержання законів про адміністра- 2007 р.-

ТИВНl правопорушення) інформа- 11 грудня 
ційні листи, листи-зауваження, 2007 р. 
розроблені відділом за 2007 рік 

07 /3. Bi,g,giл захис:n: ПJ:!ЗВ і свобо,g неповнолітніх 

2583 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 09 січня 149 
України та матер1али (рапорти, 2007 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 23 березня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 1 

2584 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 23 березня 201 
України та матер1али (рапорти, 2007 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 28 березня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 2 

2585 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 29 березня 179 
України та матеріали(рапорти, 2007 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх зо липня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том З 

2586 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 14 серпня 263 
- України та матеріали(рапорти, 2007 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 27 серпня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 4 



1 
2587 

-

2588 
-

2589 
·-

2590 
-

2591 
-

2592 
-

2593 
-

2594 
-f 

2 
07/3-2 

07/3-2 

07/3-3 

07/3-4 

07/3-5 

07/3-6 

07/3-8 

81 

3 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2007 рік. 
Том5 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2007 рік. 
Том 6 (останній) 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад проведених відділом при 
прокуророві області та його за-
ступниках за 2007 рік 
Методичні рекомендації, інфор-
маційні листи ЩОДО шдвищення 
ефективності нагляду за додержан-
ням прав неповнолітніх, розроблені 
відділом, за 2007 рік 
Довідки про результати перевірки 
ВІДДІЛОМ прокуратури області 
міськрайпрокуратур за 2007 рік 

Аналізи та узагальнення з питань 
нагляду за додержанням закоюв 

. . . 
про права неповноштюх, складею 
відділом за 2007 рік 
Протести, подання, приписи, поста-
нови про порущення дисципшнар-
них проваджень, внесених 
відділом, за 2007 рік 

4 5 
04 вересня 86 

2007 р.-
06 листо-

пада 
2007 р. 

21 листо- 349 
пада 

2007 р.-
29 грудня 

2007 р. 
24 січня 65 
2007 р.-

27 грудня 
2007 р. 

10 лютого 67 
2007 р.-

17 жовтня 
2007 р. 

14 лютого 48 
2007 р.-

05 листо-
пада 

2007 р. 
10 січня 17 
2007 р.-

28 грудня 
2007 р. 
10 січня 125 
2007 р.-

29 жовтня 
2007 р. 

O7/4.СтаQШИЙ помічник ПQOK:YQOQa області з питань нагля,цу за 

,ЦО,ЦСQЖанням ПQИQО,ЦООХОQОННОГО СеQе,цовщца 

07/4 -2 Документи (узагальнення, аналізи, 09 січня 150 
ДОВІДКИ, інформації) аналітичного 2007 р.-
та орієнтовного характеру (з питань 20 грудня 
нагляду за додержанням природо- 2007 р. 
охоронного середовища), складені 
відділом за 2007 рік 

6 
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2595 07/4-3 Довідки вщд1лу за результатами 20 березня 36 
- перевірок роботи міськрайпро- 2007 р.-

куратур за 2007 рік 03 грудня 
2007 р. 

2596 07/4-4 Документи відділу (подання, довід- 15 січня 188 
-- ки, рапорти) прокурорського реа- 2007 р.-

гування з питань нагляду за додер- 26 грудня 
жанням природоохоронного сере- 2007 р. 
довища, за 2007 рік 

08/2.Стаnший помічник пno�nona області з питань нагляtJу за 

,цо,цеnжанням та застосуванням законів на тnанспоnті 

2597 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 09 січня 92 
України та матер1али (рапорти, 2007 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 10 лютого 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 1 

2598 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 12 лютого 245 
-+' України та матер1али (рапорти, 2007 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 15лютого 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 2 

2599 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 22 лютого 169 
+ України та матер1али (рапорти, 2007 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 28 лютого 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 3 

2600 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 16 березня 208 
України та матеріали (рапорти, 2007 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 31 травня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 4 

2601 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 01 червня 155 
....., України (рапорти, 2007 р.-та матер1али 

інформаційні листи, довідки) про їх 26 червня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 5 

2602 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 02 липня 47 
України та матеріали (рапорти, 2007 р.-

) v / інформаційні листи, довідки) про їх 31 липня 
( виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 

Том 6 

r� О 
- .., 
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2603 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 31 липня 222 
України та матер1али (рапорти, 2007 р.-

t інформаційні листи, довідки) про їх 04 жовтня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 7 

2604 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 01 серпня 124 
+ України та матеріали (рапорти, 2007 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 17 вересня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 8 

2605 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 03 вересня 164 
-

України матер1али (рапорти, 2007 р.-та 
інформаційні листи, довідки) про їх 30 вересня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 9 

2606 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 01 жовтня 115 
України та матер1али (рапорти, 2007 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 17 жовтня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 10 

2607 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 09 жовтня 192 
+ України та матер1али (рапорти, 2007 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 31 жовтня 
виконання відділом за 2007 рік. 2007 р. 
Том 11 

2608 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 09 листо- 144 
� України та матер1али (рапорти, пада 

інформаційні листи, довідки) про їх 2007 р.-
виконання відділом за 2007 рік. 31 грудня 
Том 12 (останній) 2007 р. 

2609 08/2-5 Аналізи та узагальнення з питань 06 березня 31 
-

2007 р.-нагляду за додержанням законо-
давства на транспорті за 2007 рік 20 жовтня 

2007 р. 
2610 08/2-7 Завдання прокурора області транс- 09 січня 131 
-- портному прокурору та матеріали про 2007 р.-

їх виконання за 2007 рік 20 листо-
пада 

2007 р. 
2611 08/2-8 Подання, протести, приписи з питань д.Sлютого 242 
� нагляду за додержанням законів на 2007 р.-

транспорті, внесені відділом у � ff �t9, 
відомства управління залізниці та інші 2007 р. 
тРанспортні установи за 2007 рік 
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09.Ві,ц,ціл пі,цтuимки ,цеuжавного обвинувачення в су,цах пио�иап:uи 
області 

2612 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 15 січня 392 
,;- рекомендації, інформаційні листи з 2007 р.-

питань підтримки державного об- 30 грудня 
винувачення в судах прокуратури 2007 р. 
області, складені відділом за 2007 
рік 

2613 09/5 Довідки вщдшу за результатами 27 лютого 106 
перев1рок роботи міськрайпро- 2007 р.-
куратур за 2007 рік 26грудня 

2007 р. 

11. Ві,ц,ціл uоботи з ка,цuами пuo�uan:uи області

2614 11/3 Документи (аналізи, інформаційні 09 лютого 124 
.. 

листи, довідки) перевірок відділом 2007 р.-
прокуратури області міськрайпро- 26 грудня 
куратур за 2007 рік 2007 р. 

12/1. Оюганізаuійно - контюольний вітшіл 
2615 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 188 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2007 рік. 
Том 1 ( січень - лютий) 

2616 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 210 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2007 рік. 
Том 2 (березень- квітень) 

2617 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 185 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2007 рік. 
Том 3 (травень- червень) 

2618 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 244 
-

пільської області та звіти про їх 
виконання за 2007 рік. 
Том 4 (червень - вересень) 
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2619 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 182 

� пільської області та звіти про їх 
виконання за 2007 рік. 
Том 5 (жовтень) 

2620 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 129 
1....-, пільської області та звіти про їх 

виконання за 2007 рік. 
Том 6 (листопад - грудень, 
останній) 

2621 1211-6 Протокол № О 1 засіданняя колегії 24 січня 251 
- прокуратури Тернопільської облас- 2007 р. 

Т1 та матер1али ДО нього ВІД 24 
січня 2007 року. 
Том 1 

2622 1211-6 Пр�)ТОКОЛ № О 1 засідання колегії 24 січня 261 
- прокуратури Тернопільської облас- 2007 р. 

Т1 та матер1али до нього ВІД 24 
січня 2007 року. 
Том 2 (останній) 

2623 12/1-6 Протокол № 02 засідання колегії 23 лютого 230 
прокуратури Тернопільської облас- 2007 р. 
Т1 та матеріали ДО нього від 23 
лютого 2007 року 

2624 12/1-6 Протокол № 03 засідання колегії 28 лютого 163 
прокуратури Тернопільської облас- 2007 р. 
Tl та матеріали ДО нього ВІД 28 
лютого 2007 рокv 

2625 12/1-6 Протокол № 04 засідання колегії 04 травня 319 
- прокуратури Тернопільської облас- 2007 р. 

ті та матеріали ДО нього ВІД 04 
травня 2007 року 

2626 12/1-6 Протокол № 05 засідання колегії 05 червня 187 
-4 прокуратури Тернопільської облас- 2007 р. 

Т1 та матеріали ДО нього ВІД 05 
червня 2007 року 

2627 12/1-6 Протокол № 06 засідання колегії 17 липня 483 
прокуратури Тернопільської облас- 2007 р. 
Т1 та матер1али ДО нього ВІД 17 
липня 2007 року 
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2 З 
12/1-6 Протокол № 07 засідання колегії 

прокуратури Тернопільської облас
Тl та матеріали до нього ВІД 30 
серпня 2007 року 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-8 

12/1-8 

12/1-8 

12/1-8 

Протокол № 08 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
Тl та матер1али до нього ВІД 09 
жовтня 2007 РОКУ 
Протокол № 09 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
Тl та матер1али до нього ВІД 30 
листопада 2007 року 
Протокол № 1 О засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п та матер1али до нього ВІД 18 
грудня 2007 року 
Протокол з №О 1 міжвідомчої нара-

. . 

ди кер1вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього ВІД 16 
березня 2007 року 
Протокол з №02 міжвідомчої нара-

. . 
ди кершниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 21F1ерезн� 
2007 року 
Протокол з №03 міжвідомчої нара
ди керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції 
від 18 липня 2007 року 
Протокол № 1 координаційної на-

. . 
ради кер1вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього ВІД 21 
березня 2007 рокv 

4 

30 серпня 
2007 р. 

09 жовтня 
2007 р. 

зо листо
пада 

2007 р. 

18 грудня 
2007 р. 

16 березня 
2007 р. 

21�р�н.( 
2007 р. 

18 липня 
2007 р. 

21 березня 
2007 р. 

5 6 

196 

86 

363 

208 

64 

153 

44 

198 
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2636 12/1-8 

2637 12/1-8 

2638 12/1-9 

2639 12/1-9 

2640 12/1-
14 

2641 12/1-
12 

2642 12/1-
16 

2643 12/1-
16 

Протокол 
3 

№ 2 
. . 
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координаційної 
наради кер1вниюв правоохоронних 
оргаюв з питань узгодження 
роботи ЩОДО боротьби з 
організованою злочинністю, 
запобіганню корупції від 22 липня 
2007 року 
Протокол № 03 

. . 

координаційної 
наради кер1вниюв правоохоронних 
оргаюв з питань узгодження 
роботи щодо боротьби з 
оргаюзованою ЗЛОЧИННlСТЮ, 

запобіганню корупції та матеріали 
до нього від 11 вересня 2007 року 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад у прокурора області за 
2007 рік. Том 1 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад у прокурора області за 
2007 рік. Том 2 ( останній) 
Документи (доповідні записки, 
рапорти, ДОВІДКИ, листи) за 
насшдками перев1рок в апарат� 
прокуратури шдпорядкованих 
прокурор �в ВlдцШу обласної 
прокуратури області за 2007 рік 
Аналізи, узагальнення та 
аналітичні довідки з організаційно-
контрольної роботи відцілу за 2007 
рік 
Завдання, доручення* прокуратури 
області підпорядкованим прокуро-
рам та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2007 рік. Том 1 
Завдання, доручення* прокуратури 
області підпорядкованим прокуро-
рам та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2007 рік. Том 2 

4 5 6 
329 

269 

12 січня- 258 
25 червня 

2007 р. 
24 липня- 219 
27 грудня 

2007 р. 
14 березня- 83 
05 жовтня 

2007 р. 

48 

09 січня- 203 •заре-
єстроаа-

22 березня ніу 

2007 р. відділі 

. 

02 квітня- 253 •заре-
єстрова-

10 серпня ніу 

2007 р. відділі 



1 
2644 
t 

2645 

2 

12/1-
16 

12/1-
18 

88 

3 

Завдання та доручення* прокура
тури області підпорядкованим 
прокурорам та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2007 рік. 
Том 3 (останній) 
Методичні рекомендації, інформа
ційні листи з організаційно
контрольної роботи), розроблені 
від ділом за 2007 рік 

4 

13 серпня 
2007 р.-

23 грудня 
2007 р. 

17 березня 
200,1р.-

28 квітня 
2007 р. 

5 
239 

5 0

6 

*зареє
строва

ніу 
відділі 

12/1/2. Відділ старшого помічника прокурора області з питань статистики 

2�46 12/
5
1/2- Довідки про перевірки виконання 

вимог галузевих наказів вІддшом 
за 2007 рік 

2647 12/1/2-
,\- 15 

2648 12/1/2-
17 

2649 12/1/2-
� 22 

Статистичні ЗВІТИ структурних 
підрозділів прокуратури області 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2007 рік 
Статистичні звпи шдпорядкова
них прокурорів області (ф. № 1-П, 
ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-
ЛМ) за 2007 рік 
Положення про структурю шд
роздши прокуратури області, 
затверджені у 2007 році 

5 9

11 

16 

83 

12/2. Відділ старшого помічника прокурора області з питань правового 
забезпечення 

265 0 12/2-2 Довідки ВІддшу за результатами 
+ перевІрок з питань правового 

забезпечення в міськрайпрокура
турах області за 2007 рік 

15 березня 
2007 р.-

25 жовтня 
2007 р. 

5 8

14. Відділ старшого помічника прокурора області з міжнародно-правових

дооvчень 

265 1 14/2 
-

Завдання, доручення Генеральної 
прокуратури України та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання за 2007 
рік. 
Том 1 

28 січня 
2007 р.-

09 вересня 
2007 р. 

248 
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2652 14/2 Завдання, доручення Генеральної 17 вересня 207 
- прокуратури У країни та матеріали 2007 р.-

(рапорти, інформаційні листи, 31 грудня 
довідки) про їх виконання за 2007 2007 р. 
р1к. 
Том 2 (останній) 

2653 14/4 Документи ( аналізи. узагальнення, 12 липня 23 
- довідки огляди, інформації) з пи- 2007 р.-

тань міжнародного співробітництва 26-грудня
та правової допомоги, складені 2007 р. 
відділом за 2007 рік 

2654 14/5 Документи (довідки, інформації, 15 січня 105 
-

рапорти) 2007 р.-з м1жнародного сшвро-
бітництва та правової допомоги 31 грудня 
роботи відділу за 2007 рік 2007 р. 

16. Ві,ц,ціл (rnyпa) з питань нагля,цу за ,цо,цеnжанням законів пnи виконанні
су,цових nішень у кnимінальних спnавах

2 
а також пnи застосуванні інших

захо,ців пnимусового хаnактеnу пов'язаних з обмеженням особистої 

2655 16/2 
-t 

2656 16/2 

2657 16/4 
t 

2658 16/6 
f' 

ll� 

свобопи гоомапян 
Довідки в1дд1лу за результатами 
перешрок Чортківського СЛІДЧОГО

1золятора (Тернопільська область) 
за 2007 рік. 
Том 1 
Довідки в1дд1лу за результатами 
перев1рок Чортківського СЛІДЧОГО

1золятора (Тернопільська область) 
за 2007 рік. 
Том 2 (останній) 
Регламент прокуратури області за 
2007 рік 

Довідки в1дд1лу за результатами 
перевірки в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
. . 

1нспекц1ях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
ської області, в1ддшах державної 
виконавчої служби за 2007 рік. 
Том 1 

04 січня 181 
2007 р.-

06 липня 
2007 р. 

02 серпня 
2007 р.- :,и· 

29 грудня 
2007 р. 

12 

16 січня 158 
2007 р.-

10 вересня 
2007 р. 



1 2 

2659 16/6 

f 

2660 16/11 
-\-' 

2661 16/11 
t 

2662 16/27 
--\-' 

2663 16/28 
Т' 

90 

з 

Довідки ВlдцШу за результатами 
перевірки в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих
. . 
1нспекц1ях, установах виконання 

покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
сь,1<ої області, в1дцшах державної 
виконавчої служби за 2007 рік. 
Том 2 (останній) 
Подання про усунення порушень 
кримінально-виконавчого законо-
давства та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) ДО

них за 2007 рік. 
Том 1 
Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо-
давства та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) ДО

них за 2007 рік. 
Том 2 (останній) 
Узагальнення щодо стану нагляду 
за додержанням кримінально-вик0-
навчого законодавства, складеш 
відділом за 2007 рік 
Узагальнення та аналізи в1дц1лу 
щодо стану нагляду за додержання 
кримшально-виконавчого законо-
давства пщпорядкованими проку-
рорами за 2007 рік 

4 5 6 

15 жовтня 156 
2007 р.-

29 грудня 
2007 р. 

12 січня 210 
2007 р.-

27 лютого 
2007 р. 

19 березня 232 
2007 р.-

05 грудня 
2007 р. 

31 січня 11 
2007 р.-

14 лютого 
2007 р. 

30 червня 22 
2007 р.-

28 листо-
пада 

2007 р. 

19. Ві,ц,ціл стаRшого помічника ПROKYRORa області з питань RОзгля,цу листів

2664 19/3 
t 

2665 19/4 
+ 

та ПRИйому ГRома,цян 

Довідки ВlдцШу за результатами 
. . 

перев1рок з питань розгляду лиспв 
та прийому громадян міськрайпро-
куратур за 2007 рік 
Довідки за результатами перевірок 
з питань розгляду звернень у 
вщдшах прокуратури області за 
2007 рік 

17 січня 123 
-23 листо-

пада 
2007 р. 

03 вересня 38 
-21 листо-

пада 
2007 р. 
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2666 19/5 Документи (рапорти, інформаційні 05 січня 159 
--- листи, довідки) з питань розгляду 2007 р.-

звернень громадян за 2007 рік. 09 січня 
Том 1 2007 р. 

2667 19/5 Документи (рапорти, інформаційні 09 січня 231 
- листи, довідки) 2007 р.-з питань розгляду 

звернень громадян за 2007 рік. 06 березня 
Том 2 2007 р. 

2668 19/5 Документи (рапорти, інформаційні 02 липня 206 
- листи, довідки) 2007 р.-з питань розгляду 

звернень громадян за 2007 рік. 15 серпня 
Том З (останній) 2007 р. 

2669 19/6 Протоколи (без номерів) опера- 11 січня 80 
- тивних нарад відділу при 1 про- 2007 р.-

куроров1 області та його заступ- 03 грудня 
никах за 2007 рік 2007 р. 

26+0 19/8 Листи-орієнтування, інформаційні 21 лютого 110 
листи-зауваження з питань розгля- 2007 р.-
ду звернень Генеральної прокура- 02 листо-
тури України, що стосуються про- пада 
куратури області, за 2007 рік 2007 р. 

20. Фінансово-госпо,ца(!ський ві,ц,ціл

2671 Фінансовий звіт (баланс) з основної 54 
діяльності прокуратури області за 
2007 рік 

2672 Штатний розпис працівників про- 83 
+- куратури області на 2007 рік 

2673 Бюджет (кошторис ДОХОДІВ 1 471 
- видатків) області прокуратури за 

2007 рік 

2674 Статистичні ЗВІТИ з прац1, про 32 
- використання робочого часу, про 

травматизм на виробництві, про 
зайнятість і працевлаштування ін-
валідів (ф. № 1-ПВ, ф. № З-ГІВ, ф. 
№ 7-тнв) за 2007 рік 



1 
2675 

-

2676 
f 

2677 
"і' 
/ 

2678 
--\' 

2679 
-+ 

2 
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Статистичні ЗВІТИ про інвестиції в 
основний капітал, про капітальні 
інвестиції, про наявюсть обчис-
лювальної техн1ки, про роботу 
автотранспорту, про залишки 1

використання енергетичних мате
ріалів та продуктів переробки наф
ти, про результати використання 
палива, теплоенергії та електро
енергії про наявність та рух ос
новних засобів ( ф. № 1-інв., ф. № 2-
інв.,ф. №2-інф., ф.№ 2-тр., ф.3 4-
мтп, ф. № 11-МШ, ф. № 11-03) за 
2007 рік 
Податкові розрахунки зборів за 
забруднення навколишнього при
родного середовища за 2007 рік 
Податковий розрахунок видатків на 
виплати компенсації шльг грома
дянам, яю потерпши в насшдок 
Чорнобильської катастрофи праців
никам прокуратури області за 2007 
рік 
Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) 
на ко-ристь платників податку, 1 
сум утриманого з них податку ( ф. 
№ 1-ДФ) за 2007 рік 
Звіти про перерахування грошових 
сум на загальнообов'язкове дер
жавне сощальне пенсійне стра
хування, страхування на випадок 
безробіття та вщ нещасних ви
падків на виробництві за 2007 рік 

2007- 2008 роки 

4 5 
25 

2 

39 

30 

�8 

05/1. Відділ представництва інтересів громадян та держави в судах 

2680 
f 

05/1-2 Доручення Генеральної прокура
тури України та матер1али (ра
порти, інформаційні листи, до
відки) про їх виконання відділом за 
2007 -2008 роки 

13 
листопада 

2007 р.-
30 грудня 

2008 р. 

110 

6 
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06/2. Відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими 

органами прокурапри області 

2681 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевІрок за зав
даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом, за 2007 - 2008 
роки 

15 листо-
пада 

2007 р.-
17 січня 
2008 р. 

120 

07/1. Відділ захисп майнових, інших особистих прав і свобод громадян та 
інтересів держави 

2682 07/1-1 
1' 

2683 07/1-1 
-+ 

2684 07/1-1 
+ 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав-
даннями, вказІвками та директива-
ми Генеральної прокуратури 
України, ·� 

ЗДlИСНеНl ВІДДІЛОМ, за
2007 - 2008 роки.
Том 1

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевІрок за зав-
даннями, вказІвками та директива-
ми Генеральної прокуратури 
України, -� ЗДlИСНею ВІДДІЛОМ, за 
2007 - 2008 роки. 
Том 2 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав
даннями, вказІвками та директива
ми Генеральної прокуратури 
України, здійснені відділом, за 
2007 - 2008 роки. 
Том З (останній) 

25 грудня 
2007 р.-

06 жовтня 
2008 р. 

25 грудня 
2007 р.-

Об жовтня 
2008 р. 

28 листо
пада 

2007 р.-
01..липня 
2008 р. 

175 

130 

211 
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2008 RЇК 

04/2. Ві,ц,ціл за ,цо.цеRжанням законів ОRГанами ВНУ!Rішніх СПRав2 
ПRО 

п�ова,цженні оnеRативно RОзш1:кової ,ціяльності
2 ,цізнання та ,цос1:.цового 

2685 04/2-1 
t 

2686 04/2-3 
-

2687 04/2-4 
-r 

2688 04/2-5 
-t 

26�9 04/2-5 

2690 04/2-5 

слі,цства 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2008 рік 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок роботи 
міськрайпрокуратур та 

. . . 
оргаюв 

внутр1шюх справ, довщки про на-
дання їм практичної допомоги від-
обласної прокуратури відділом за 
2008 рік 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок виконан-
ня та додержання законів у 
Чортківському сшдчому . . 

lЗОЛЯТОрl 

(Тернопільська область) відділом за 
2008 рік 
Аналізи та узагальнення (за до-
держанням закоюв органами внут-
р1шн1х справ, про провадженні 
оперативно розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства) 
роботи відділу за 2008 рік. 
Том 1 
Аналізи та узагальнення (за до-
держанням законів органами внут-
р1шюх справ, про провадженні 
оперативно розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства) 
роботи відділу за 2008 рік. 
Том 2 
Аналізи та узагальнення (за до-
держанням законів органами внут-
р1шн1х справ, про провадженю 
оперативно розшукової діяльності, 
дізнання та досудового слідства) 
роботи відділу за 2008 рік. 
Том 3 (останній) 

10 січня 
2008 р.-

29 грудня 
2008 р. 

22 лютого 
2008 р.-

18 листо-
пада 

2008 р 

25 лютого 
2008 р.-

31 жовтня 
2008 р. 

08 січня 
2008 р.-

І" r"'; ·· �- - -- ' . 

2008 р. 

05 березня 
2008 р.-

() 

Цо€-реа-f'(� 
200:Vp. 

0'1�_31({ 

2008 р.-
CJ !г �� 

. ' 

.. ., 

2008 р. 

59 

34 

12 

112 

� 

253 

304 



95 

1 2 3 4 5 6 

2691 04/2-6 Подання, постанови про порушення 04 січня 147 
+ дисциплінарних проваджень (за до- 2008 р.-

держанням закоюв органами внут- 05 грудня 
р1шн1х справ, про провадження 2008 р. 
оперативно розшукової діяльності, 
д1знання та досудового слідства), 
внесею відділом прокуратури 
області за 2008 рік 

04/3.Ві,ц,ціл нагля,цу за ,цо,цеRжанням законів спеціальними пі,цRоз,цілами та 

іншими vстановами. які вепvть боnотьбv з оnганізованою злочинністю. 

2692 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 03 січня 230 
-t- України та матер1али (рапорти, 2008 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 28 лютого 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 1 

2693 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 03 березня 186 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 30 червня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 2 

2694 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 липня 172 
t- України та матеріали (рапорти, 2008 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 18 серпня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 3 

2695 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 20 серпня 225 
t України та матер1али (рапорти, 2008 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 30 листо-
виконання відділом за 2008 рік. пада 
Том 4 2008 р. 

2696 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 грудня 223 
t- України та матер1али (рапорти, 2008 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 30 грудня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 5 (останній)

2697 04/3-2 Документи (рішення (копії) 23 січня 97 
+ засідань колегій Генеральної про- 2008 р.-

куратури У країни з питань вик0- 03 грудня 
нання завдань, постанови (копії) 2008 р. 
координаційних та МІЖВІДОМЧИХ

нарад, довідки) про результати 
перевірки ВІДДІЛОМ підвідомчих 
прокурорів за 2008 рік 



1 
2698 

t 

2699 
t 

2700 
-t-

2 
04/3-3 

96 

3 

Аналізи та узагальнення за до
держанням закоюв спец�альними 
підрозділами та іншими устано
вами, які ведуть боротьбу з орга
нізованою злочинністю, складені 
відділом за 2008 рік 

04/3-4 Документи (методичні рекомен
дації щодо додержання законів спе-

. . . . 
ц1альними шдроздшами та шшими 
установами, які ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю, інфор
маційні листи, пропозиції) з питань 

. . . . . 
д1яльносп спец1ального шдроздшу 
за 2008 рік 

04/3-5 Довідки в1дд1лу про наслщки 
. . 

перев1рок щодо додержання законш 
при прийманні, реєстрації та 

. . . 
вир1шення заяв 1 повщомлень про 
злочини або п що готуються в 
УБОЗ (У правління боротьби з 
оргаюзованою злочинністю) 
Y1vffiCY (Управління Міністерства 
внутр1шюх справ України) та 
ВБКОЗ (відділ боротьби з ко
рупц1єю та організованою зло
чинністю) області за 2008 рік 

2701 04/3-
+ 6-1

Довідки в1дд1лу про насшдки 
вивчення матер1алш спец�альних 
підрозділів про відмову в пору
шенні кримінальних справ за 2008 
plK 

2702 
t 

2703 
t 

04/3-
7-1

04/3-
7-1

Довідки відділу по вивчених 
кримінальних справах за 2008 рік. 
Том 1 

Довідки в1дд1лу по вивчених 
кримінальних справах за 2008 рік, 
Том 2 (останній) 

4 

08 січня 
2008 р.-

25 серпня, 
2008 р. 

20 січня 
2008 р.-

19 вересня 
2008 р. 

09 січня 
2008 р.-

03 грудня 
2008 р. 

03 січня 
2008 р.-

22 грудня 
2008 р. 

30 січня 
2008 р.-

02 червня 
2008 р. 

11 червня 
2008 р.-

25 грудня 
2008 р. 

5 6 

90 

63 

158 

173 

216 

255 



н 

97 

1 2 з 4 5 6 

04/4.Ста(!ший помічник П(!О�(!О(!а області з питань нагЛЯ&!!У за 

,цо,це(!жанням законів О(!Ганами СБУ2 &!!С(!Жавної митної служби Ук(!аїни 

2704
-

2705 
-

П(!И П(!Ова,цженні опе(!ативно-(!озшукової ,ціяльності
2 

,цізнання та 

04/4-4 

04/4-5 

,цосу,цового слі,цства 

Документи (протоколи (без номе-
рів) та постанови оперативних, 

МІЖВІДОМЧИХ та координаційних 
нарад, рішення (копіі) колегій Ге-
неральної прокуратури), що стосу-
ються роботи відділу за 2008 рік 
Посадова 

. . 
шструкц1я старшого 

. . . 
пом1чника в1ддшу, затверджена 20 
січня 2008 року 

23 січня 105 
2008 р.-

25 грудня 
2008р. 

20 січня 12 
2008 р. 

04/5. Ві,ц,ціл нагля,цу за ,цо,це(!жанням законів О(!rанів по,цаткової міліції П(!И 
nQово,цженні опе(!ативно-(!озшукової ,ціяльності2 ,цізнання та ,цосу,цового 

слілства 

2706 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 08 січня 189 
-

довідки) 2008 р.-листи, перев1рок за зав-
даннями та директивами Г енераль- ЗОберезня 
ної прокуратури України, складею 2008 р. 
відділом за 2008 рік. 
Том 1 

2707 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 10 квітня 251 
-

довідки) 2008 р.-листи, перев1рок за зав-
даннями та директивами Генераль- ЗО квітня 
ної прокуратури України, складею 2008 р. 
відділом за 2008 рік. 
Том 2 

2708 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 13 травня 235 
-т 

листи, довідки) перевірок за зав- 2008 р.-
даннями та директивами Генераль- 18 серпня 
ної прокуратури України, складею 2008 р. 
відділом за 2008 рік. 
Том З 

2709 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 01 вересня 254 
-t листи, довідки) перев1рок за зав- 2008 р.-

даннями та директивами Генераль- 18 грудня 
ної прокуратури України, складею 2008 р. 
відділом за 2008 рік. 
Том 4 (останній) 

1цо 

'\l-1-

--



1 
2710 

+ 

2711 
'Т 

2712 
-t-

2713 
-

2714 
+ 

-

2 
04/5-2 

04/5-3 

04/5-4 

04/5-5 

04/5-6 

98 
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Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області міськрайпро-
куратур за 2008 рік 
Матеріали ( рапорти, інформаційні 

лист, довідки) перевІрок оргаюв 
податкової міліції, проведених від-
ділом за 2008 рік 
Аналізи та узагальнення вІддІлу 
щодо додержання законів органами 
податкової міліції при провадженні 
оперативно-розшукової 

. . 

ДІЯЛЬНОСТІ,
. . 

щзнання та досудового слщства за 
2008 рік 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад вщдшу, проведених при 
прокуророві області та його заступ-
никах за 2008 рік 
Подання про усунення порушень 
закоюв, постанови про порушення 
дисципшнарних проваджень за до-
держанням закоюв податковою 
МІЛІЦІЄЮ при провадженю опе-
ративно-розшукової діяльності, діз-
нанні та досудового слідства, вне-
сених відділом за 2008 рік 

4 5 
14 лютого 29 
2008 р.-

10 грудня 
2008 р. 

07 лютого 52 
2008 р.-

30 грудня 
2008 р. 

10 січня 91 
2008 р.-

10 жовтня 
2008 р. 

12 січня 135 
2008 р.-

12 грудня 
2008 р. 

09 березня 68 
2008 р.-

12 серпня 
2008 р. 

05/1. Ві,ц,ціл щ�е,цставництва інте�есів r�ома,цян та ,це�жави в су..цах 

2715 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 10 січня 196 
+ ратури України та матеріали (ра- 2008 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 05 березня 
ки) про їх виконання відділом за 2008 р. 
2008 рік. 
Том 1 

2716 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 03 березня 227 
+- ратури України та матеріали (ра- 2008 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 18 квітня 
ки) про їх виконання вщдшом за 2008 р. 
2008 рік. 
Том 2 

6 



1 2 

2717 05/1-2 
+ 

2718 05/1-2 
-t-

2719 05/1-2 

2720 05/1-2 
+ 

2721 05/1-2 
-t 

2722 05/1-2 
-t 

2723 05/1-6 

99 

з 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 
2008 рік. 
Том З 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-

порти, інформаційні листи, довід-

ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 
2008 рік. 
Том4 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-

ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 
2008 рік. 
Том 5 

Доручення Генеральної проку-
ратури У країни та матеріали (ра-

порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 
2008 рік. 
Том б 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання відділом за 
2008 рік. 
Том 7 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання відділом за 
2008 рік. 
Том 8 (останній) 

Методичні рекомендації, інформа-
ційні листи з 

. . 
питань представ-

ництва штересш громадян та дер-
жави в судах, підготовлені відділом 
за 2008 рік 

4 5 6 

22 квітня 192 

2008 р.-
02 липня 
2008 р. 

21 липня 215 

2008 р.-

2t-серпня 
2008 р. 

28 серпня 181 
2008 р.-

06 жовтня 

2008 р. 

08 жовтня 210 

2008 р.-
05 грудня 

2008 р. 

08 грудня 130 
2008 р.-

29 грудня 
2008 р. 

18 грудня 209 
2008 р.-

ЗО грудня 
2008 р. 

09 квітня 52 
2008 р.-

19 травня 
2008 р. 
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2724 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 10 січня 221 
+ довідки, інформаційні листи) від- 2008 р.-

ділу інформаційного та орієнтов- 23 березня 
ного характеру за 2008 рік. 2008 р. 
Том 1 

2725 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 24 березня 213 
,t ДОВІДКИ, інформаційні листи) ВІД- 2008 р.-

дшу інформаційного та орієнтов- 14 квітня 
ного характеру за 2008 рік. 2008 р. 
Том 2 

2726 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 20 квітня 182 
+ довідки, інформаційні листи) від- 2008 р.-

д1лу інформаційного та ор1єнтов- 17 жовтня 
ного характеру за 2008 рік. 2008 р. 
Том З 

2727 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 17 жовтня 153 
+ довідки, інформаційні листи) ВІД- 2008 р.-

д1лу інформаційного та орієнтов- 1Sгрудня 
ного характеру за 2008 рік. 2008 р.-
Том 4 (останній) 

2728 05/1-9 Матеріали (рапорти, інформаційні 05 березня 64 
+ листи, довідки) перевірок відділом 2008 р.-

прокуратури області роботи 07 жовтня 
шдпорядкованих міськрайпроку- 2008 р. 
ратур за 2008 рік 

2729 05/1- Протоколи (без номерів) оператив- 29 січня 102 
11 них нарад відділу, проведених при 2008 р. 

прокуророві області та його заступ- 10 листо-
никах, за 2008 рік пада 

2008 р. 

06/2. Ві,ц,ціл нагля,цу за RОзслі,цуванням КRИМінальних СПRЗВ слідчими 

ОRГанами ПRОКУRЗ!УRИ області 

2730 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 1 О січня 273 
листи, довідки) перевірок за зав- 2008 р.-
даннями, вказівками, директива..\1и 29 лютого 
Генеральної прокуратури України, 2008 р. 
проведені відділом за 2008 рік. 
Том 1 
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2731 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 14 січня 96 
- довідки) 2008 р.-листи, перев1рок за зав-

данням, вказ1вками, директивами 16 жовтня 
Генеральної прокуратури України, 2008 р. 
проведені відділом за 2008 рік. 
Том 2 (останній) 

2732 6/2-2 Матеріали (рапорти, інформаційні 31 січня 146 
--- листи, довідки) перевірок відділом 2008 р.-

прокуратури області міськрайnро- 31 жовтня 
куратур за 2008 рік 2008 р. 

2733 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 14 січня 232 
-

ДОВІДКИ, інформаційні листи) від- 2008 р.-
дшу інформаційного та ор1єнтов- 07 жовтня 
ного характеру за 2008 рік. 2008 р. 
Том 1 

2734 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 10 жовтня 100 
- інформаційні листи) 2008 р.-ДОВІДКИ, ВІД-

дшу інформаційного та ор1єнтов- 22 грудня 
ного характеру за 2008 рік. 2008 р. 
Том 2 (останній) 

2735 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 31 січня 233 
ти в них нарад ВІддшу, проведених 2008 р.-
при прокуророві області та його 08 липня 
заступниках, за 2008 рік 2008 р. 

07/1. Ві,ц,ціл захисп майнових
2 

інших особистих ПQаВ і свобо,ц ГQома,цян та 

інтеQесів ,цеQжави 

2736 07/1-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 26 лютого 181 
листи, довідки) 2008 р.-перев1рок за зав-
даннями, вказ1вками та директива- 05� 
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том 1 

27)7 07/1-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 02 лютого 94 
листи, довідки) перев1рок за зав- 2008 р.-
даннями, вказ1вками та директива- 20 квітня 
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том 2 



102 

1 2 з 4 5 6 
2738 07/1 -1 Матеріали (рапорти, інформаційні 25 квітня 209 

+ листи, довідки) перев1рок за зав- 2008 р.-
даннями, вказівками та директива- 03 червня 
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том З 

2739 0711-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 1:3Щ-,-!'Чs-ifl. 196 
t листи, довідки) перев1рок за зав- 2008 р.-

даннями, вказівками та, директива- 1 q ..,t,ae. ;..,
--

-( 
' 

ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том4 

2740 0711-1 Матеріали (рапорти, інформаційні d3�..f 227 
листи, довідки) перевірок за зав- 2008 р.-
даннями, вказівками та директива- �9�.f<._
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том5 

2741 0711-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 21...! -L - -� 167 
-r листи, довідки) перевірок за зав- 2008 р.-

даннями, вказ1вками та директива- 21 серпня 
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том6 

2742 07/1 -1 Матеріали (рапорти, інформаційні 15 червня 229 
t' 

листи, довідки) перев1рок за зав- 2008 р.-
даннями, вказівками та директива- 30 серпня 
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том7 

2743 07/1-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 18 червня 202 
+- листи, довідки) перев1рок за зав- 2008 р.-

даннями, вказівками та директива-. 04 вересня 
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том 8 

2744 07/1-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 07 липня 203 
-t листи, довідки) перевірок за зав- 2008 р.-

даннями, вказівками та директива- 30 грудня 
ми Генеральної прокуратури Украї- 2008 р. 
ни, здійснені відділом за 2008 рік. 
Том 9 (останній) 

\ ) 
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2745 

+-

2746 
;-

2747 
--\-' 

2748 
-f 

2749 
+ 

2750 
-+-
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2 3 

07 /1-2 Протести в порядку загального 
нагляду на акти, що суперечать 
законам захисту майнових, 1нших 
особистих прав і свобод громадян 

07/1-3 

07/1-4 

0711-5 

07/1-6 

07/1-8 

. . . . 
та ІНтерес1в держави, складею вщ-
ділом за 2008 рік 
Подання про усунення порушень 
закону захисту майнових, ІНШИХ 
особистих прав і свобод громадян 

. . 
та 1нтерес1в держави, причин та 
умови, що їм сприяють, складені 
відділом області за 2008 рік 
Методичні рекомендації щодо за
хисту майнових, інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави, інформаційні листи, лис
ти-зауваження, розроблені відділом 
за 2008 рік 
Аналізи 1 узагальнення щодо 
захисту майнових, ІНШИХ особис
тих прав 1 свобод громадян та 
. . 
1нтересш держави, прокурорського 
наглядУ відділу за 2008 рік 
Довідки в1ддшу за результатами 
перев1рок роботи міськрайпро
куратур за 2008 рік 
Документи (рапорти, звіти, листу
вання, інформації) з питань нагляду 
за додержанням законів щодо лік
відації наслідків Чорнобильської 
катастрофи та збереження пільг та 
гарантій постраждалим від наслід
ків аварії на ЧАЕС (1986 р.) пра
щвникам прокуратури області за 
2008 рік 

4 
03 січня 
2008 р.-

26 серпня 
2008 р. 

10 січня 
2008 р.-

10 грудня 
2008 р. 

26 січня 
2008 р. 

о·-���� 
2008 р. 

11 квітня 
2008 р.-

07 травня 
2008 р. 

О.5"mотого 
-14 серпня

2008 р.
07 квітня 
2008 р.-

10 квітня 
2008 р. 

5 6 
29 

31 

50 

259 

39 

126 

07/1/2. Відділ старшого помічника прокурора області з питань нагляду за 

додержанням законів поо адміністvативні пvавопоnvшення 

2751 
� 

07 /1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 
1 листи, рапорти) перевірок за зав

даннями, вказ1вками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2008 рік. 
Том 1 

21 січня 
2008 р.-

12 червня 
2008 р. 

234 
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2752 07 /1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 

+ 1 листи, рапорти) перевірок за зав
даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2008 рік. 
Том 2 

2753 07 /1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 
+- 1 листи, рапорти) перевірок за зав-

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2008 рік. 
Том 3 

2754 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 
f' 1 листи, рапорти) перевірок за зав

даннями, вказівками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2008 рік. 

2755 

2756 

2757 

07/1/-
2-2

07/1/-
2-3

07/1/-
2-4

Том 4 (останній) 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області міськрайпро
куратур за 2008 рік 
Документи ( аналізи, узагальнення, 
довщки, інформаційні листи) від
дІЛУ інформаційного та ор1єнтов
ного характеру за 2008 рік 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) за наслідками 
перев1рок старшого пом1чника 
прокурора області щодо додер-

. . 
жання закоюв про адм1юстративю 
правопорушення за 2008 рік 

2758 07/1/2- Протоколи оперативних нарад 
--

5 ВІДДІЛУ, проведених при проку-
ророві області та його заступниках 
за 2008 рік 

2759 07/1/2/ Документи (протести, подання, до-
+ -6 відки) прокурорського реагування, 

внесею ВІДДІЛОМ прокуратури 
області, за 2008 рік 

4 

21 січня 
2008 р.-

15 вересня 
2008 р. 

18 серпня 
СІЧНЯ 

2008 р.-
29 грудня 

2008 р. 

03 вересня 
2008 р.-

31 грудня 
2008 р. 

04 квітня 
2008 р.-
23 липня 
2008 р. 
10 січня 
2008 р.-

29 грудня 
2008 р. 

09 квітня 
2008 р.-

12 грудня 
2008 р. 

11 квітня 
2008 р.-

03 грудня 
2008 р. 

24 січня 
2008 р.-

08 грудня 
2008 р. 

5 6 

189 

263 

226 

86 

60 

39 

18 

251 



1 
2760 

,--.. 

276 1 
+ 

2762 
,t 

2763 

2764 

2765 
+ 

2766 
,f 

27�7 

------
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2 3 
07/ 1/2 - Методичні рекомендації 

7 а  додержання закоюв про 
тративю правопорушення, 

щодо 
адМІНlС-

інфор-
маційні листи, листи- зауваження, 
розроблені відділом за 2008 рік 

4 
14 лютого 
2008 р.-
16 грудня 
2008 р. 

07 /3. Ві,ц,ціл захисп ПІ!ЗВ і свобо,ц неповнолітніх 

07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 10 січня 
України та матеріали (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх О!.лютого 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 1 

07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 04 лютого 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 28 лютого 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том2 

07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 04 березня 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 25 квітня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 3 

07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 28 квітня 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 03 травня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том4 

07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 06 травня 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 13 липня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 5 

07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 15 липня 
України та матеріали (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 28 липня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том6 

07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 29 серпня 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 27 жовтня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том7 

5 6 
95 

235 

188 

131 

231 

167 

169 

252 
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2768 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 01 серпня 158 
t-

України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 29 вересня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 8 (останній) 

2769 07/3-3 Протоколи (без номерів) оператив- 18 січня 170 
них нарад, проведених ВlДДlЛОМ 2008 р.-
при прокуророві області та його 31 березня 
заступниках за 2008 рік. 

) Том l(d,,z:.e,К,t>��pe3erц, 
2008 р. 

2770 07/3-3 Протоколи (без номерів) оператив- З 1Б'ереЗїr.R -18'6 

2008 р.-них нарад, проведених ВlДДlЛОМ

при прокуророві області та його 20 жовтня 
заступниках за 2008 рік. 
Том 2 (останній)(��-�� �)

2008 р. 

2771 07/3-4 Методичні рекомендації та інфор- 31 січня 26 
+- маційні листи щодо підвищення 2008 р.-

ефективності нагляду за додер- 20 жовтня 
жанням прав неповноштн1х, роз- 2008 р. 
роблені відділом за 2008 рік 

211-3 07/3-5 Довідки про результати перевірок 15 квітня 67 
ВlДДlЛОМ прокуратури області 2008 р.-
міськрайпрокуратур за 2008 рік 06 листо-

пада 
2008 р. 

2773 07/3-6 Аналізи та узагальнення з питань 02 лютого 27 
нагляду за додержанням закоюв 2008 р.-
про права неповнолітніх, складені 27 серпня 
відділом за 2008 рік 2008 р. 

27� 07/3-8 Протести,подання,приписи,поста- 17 січня 147 
нови про порушення дисципшнар- 2008 р.-
них проваджень, внесених 29 листо-
відділом, за 2008 рік пада 

2008 р. 

07/4.Стаuший помічник пuoкyuoua області з питань нагля,цу за 
лолеожанням поиоолоохооонного сеоеловиша 

2775 07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 08 січня 221 
-t- довідки, інформації) аналпичного 2008 р.-

та ор1єнтовного характеру з питань 26 грудня 
нагляду за додержанням 2008 р. 
природоохоронного середовища, 
складені відділом, за 2008 рік 
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2776 07/4-3 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 12 січня 98 
- перевірок роботи міськрайпро- -28 листо-

куратур за 2008 рік пада 
2008 р. 

2777 07/4-4 Документи відділу (подання, довід- 18 січня 226 
-

ки, рапорти) прокурорського реа- 2008 р.-
гування з питань нагляду за додер- 12 грудня 
жанням природоохоронного сере- 2008 р. 
довища, внесеш відділом за 2008 
рік 

08/2. Ві,ц,ціл стаQшого помічника ПQOKYQOQa області з питань нагля,цу за 

1101 еожанням та застосvванням законів на тоанспооті 

2778 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 10 січня 204 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 04 квітня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 1 

2779 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 04 квітня 72 
+ України та матер1али (рапорти, 2008 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 25 квітня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 2 

27
f

08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 25 квітня 240 
України та матеріали (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 08 серпня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 3 

2781 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 11 серпня 219 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 15 серпня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 4 

2782 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 13 серпня 186 
України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 27 серпня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том 5 

2783 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 28 серпня 164 
України та (рапорти, 2008 р.-матер1али 
інформаційні листи, довідки) про їх 29 вересня 
виконання відділом за 2008 рік. 2008 р. 
Том б 

. ТТ-



І 

1 2 
2i

4 08/2-3

27д_5 08/2-5 

27
f 

08/2-7

2787 08/2-8 

2� 08/2-8 

108 

з 

Завдання Генеральної прокуратури
України та матер1али (рапорти,
інформаційні листи, довідки) про їх
виконання відділом за 2008 рік. 
Том 7 (останній) 
Аналізи, узагальнення та довідки з
питань нагляду за додержанням та
застосуванням законодавства на
транспорт�, складею ВІДДlЛОМ за
2008 рік 
Завдання прокурора області транс-
портному прокурору та матеріали
(рапорти, інформаційні листи, до-
відки) про їх виконання за 2008 рік 

Подання, протести, приписи з
питань нагляду за додержанням 

. . . . закоюв на транспорт�, внесею вщ-
. . . . дшом у вщомства управшння зал1з-

ниць та в інші органи за 2008 рік. 
Том 1 
Подання, протести, приписи з пи-
тань нагляду за додержанням зако-

. . . юв на транспорп, внесею в1ддшом 
у відомства управління залізниць та
в інші органи за 2008 рік. 
Том 2 (останній) 

4 5 
24 жовтня 117

2008 р-
18 грудня

2008 р. 

11 січня 44 
2008 р.-

02,квітня 

2008 р. 

21 січня 41
2008 р.-

21 листо-
пада 

2008 р. 
12 березня 179
2008 р.-

02 серпня
2008 р. 

07 серпня 180
2008 р.-

05 грудня 
2008 р. 

09.Ві,ц,ціл пі,цч�имки ,цеuжавноrо обвин:увачення в с:у,цах ПRОК:УRЗІ:УRИ

області

27f 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 1 О січня- 196 
рекомендації, інформаційні листи з 2008 р.-
питань підтримки державного об- 01 липня
винувачення в судах прокуратури 2008 р. 
області, складені відділом, за 2008 
р1к 
Том 1 

2790 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 20 липня- 154 
,t- рекомендації, інформаційні листи з 2008 р.-

питань підтримки державного об- 28 жовтня
винувачення в судах прокуратури 2008 р. 
області, складені відділом, за 2008 
р1к 
Том 2 (останній) 

6 
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2791 09/5 Довідки відділу за результатами 22 лютого 109 
-r перев1рок роботи міськрайпро- 2008 р.-

куратур за 2008 рік 26 грудня 
2008 р. 

11. Ві,ц,ціл RОботи з ка,цRами ПR0!SYRЗ!YRH області

2792 11/3 Документи (аналізи, інформаційні 21 січня 193 
листи, довідки) перевірок відділом 2008 р.-
прокуратури області міськрайпро- зо жовтня 
куратур за 2008 рік 2008 р. 

12/1. ORганізаційно - КОНТRОЛЬНИЙ ві.ц.ціл 

2793 1211-5 Плани роботи прокуратури Терно- 165 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2008 рік. 
Том 1 (січень) 

2794 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 247 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2008 рік. 
Том 2 (лютий) 

2795 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 155 -
пільської області та звіти їх про 
виконання за 2008 рік. 
Том 3 (березень) 

2796 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 171 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2008 рік. 
Том 4 (березень - квітень) 

2�7 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 193 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2008 рік. 
Том 5 (квітень - травень) 

2798 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 263 
--- пільської області та звіти їх про 

виконання за 2008 рік. 
Том б (червень - вересень) 
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12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2008 рік. 
Том 7 (жовтень - листопад) 

12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2008 рік. 
Том 8 (листопад - грудень, 
останній) 

12/1-6 Протокол № О 1 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
ТІ та матер1али до нього ВІД 23 
січня 2008 року 

12/1-6 Протокол № 02 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
ТІ та матер1али до нього ВІД 26 
лютого 2008 року 

4 

23 січня 
2008 р. 

26 лютого 
2008 р. 

28f 12/1-6 Протокол № 03 засідання колегії 24 березня 
прокуратури Тернопільської облас- 2008 р. 
т1 та матер1али до нього ВІД 24 
березня 2008 року 

2804 12/1-6 Протокол № 04 засідання колегії 11 квітня 
+ прокуратури Тернопільської облас- 2008 р. 

т1 та матер1али до нього ВІД 11 
квітня 2008 року 

2805 12/1-6 Протокол № 05 засідання колегії 22 квітня 
+ прокуратури Тернопільської облас- 2008 р. 

28�6 

2807 
+ 

2808 

ТІ та матер1али до нього ВІД 22 
квітня 2008 року. 
Том 1 

12/1-6 Протокол № 05 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
т1 та матеріали до нього ВІД 22 
квітня 2008 року. 
Том 2 (останній) 

12/1-6 Протокол № 06 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
ті та матеріали до нього ВІД 16 
травня 2008 року 

12/1-6 Протокол № 07 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
ТІ та матеріали до нього ВІД 18 
червня 2008 року 

22 квітня 
2008 р. 

16 травня 
2008 р. 

18 червня 
2008 р. 

5 6 

169 

311 

535 

405 

494 

571 

355 

387 

172 

361 
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2809 12/1-6 
+ 

2810 12/1-6 
t-

2811 12/1-6 
-

2812 12/1-6 
t 

2813 12/1-8 

2814 12/1-8 
--

2815 12/1-8 
--t-
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3 
Протокол № 08 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до НЬОГО від 23 

липня 2008 року 

Протокол № 09 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али ДО нього ВlД 25 
жовтня 2008 року 

Протокол № 1 О засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али ДО нього ВlД 04 
листопада 2008 року 

Протокол № 11 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али 
грудня 2008 року 

Протокол з №О 1 
. . 

ДО нього ВlД 25 

міжвідомчої на-
ради кершниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али ДО нього ВlД 19 
листопада 2008 року 

Протокол з №02 міжвідомчої на-
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього ВlД 21 
листопада 2008 року 

Протокол №О 1 координаційної на-
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 26 лютого 
2008 року 

4 5 б 

23 липня 644 

2008 р. 

25 жовтня 234 
2008 р. 

04 листо- 194 
пада 

2008 р. 

25 грудня 38 
2008 р. 

19 130 
листопада 

2008 р. 

21 50 
листопада 

2008 р. 

26 лютого 222 
2008 р. 



І
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2819 
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2820 
+ 

2821 
-
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2 3 
12/1-8 Протокол №02 координаційної на

ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження роботи 
щодо боротьби з оргаюзованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 23 травня 
2008 рік 

12/1-8 Протокол № 03 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження роботи 
щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього вщ 11 
листопада 2008 рік 

12/1-8 Протокол № 04 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження роботи 
щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 03 грудня 
2008 рік 

12/-9 

12/-9 

12/-9 

12/1-
10 

12/1-
14 

номерів) 
оперативних наради у прокурора 
області за 2008 рік. 

Протоколи (без 

Том 1 (січень-липень) 

Протоколи (без номерів) оператив
них нарад у прокурора області за 
2008 рік. 
Том 2 (серпень- 18 жовтня) 

Протоколи (без номерів) 
оперативних нарад у прокурора 
області за 2008 рік. 
Том З (24 жовтня - грудень) 
(останній) 
Документи (інформаційні листи, 
рапорти, довідки, відомості), що 
перебували на контролі виконання у 
прокурора області, та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання за 2008 
рік 
Документи (доповідні записки, ра
порти, довідки, листи) за наслідками 
перевірок відділом в апарат� 
прокуратури області за 2008 рік 

4 
23 травня 

2008 р. 

11 
листопада 

2008 р. 

03 грудня 
2008 р. 

23 січня 
2008 р.-
09 липня 
2008 р. 

08 серпня 
2008 р.-

18 жовтня 
2008 р. 

24 жовтня 
2008 р.-

29 грудня 
2008 р. 

16 травня 
2008 р.-

31 грудня 
2008 р. 

01 тотого 
2008 р.-

25 жовтня 
2008 р. 

5 6 

230 

277 

424 

509 

291 

324 

311 

S1h 
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2824 12/1- Аналізи, узагальнення та �нал1- 15 січня 40 

+ 15 тичні довідки з контрольно-органі- 2008 р.-
заційної роботи, складені відділом 12 жовтня 
за 2008 рік 2008 р. 

2825 12/1- Завдання та доручення* прокура- 10 січня 229 *зареє
- 16 тури області шдпорядкованим 2008 р.- страва

ніу 
прокурорам та матеріали (рапорти, 17 березня відділі 
інформаційні листи, довідки) про їх 2008 р. 
виконання за 2008 рік. 
Том 1 

2826 12/1- Завдання та доручення* прокура- 18 березня 198 *зареє

-\' 16 тури області підпорядкованим про- 2008 р.- страва
ніу 

курорам та матеріали (рапорти, 02 червня 
відділі 

інформаційні листи, довідки) про їх 2008 р. 
виконання за 2008 рік. 
Том 2 

2827 12/1- Завдання та доручення* прокура- 04 червня 213 *зареє
+ 16 тури області підпорядкованим про- 2008 р.- страва

ніу курорам та матер1али (рапорти, ЗО серпня відділі 

інформаційні листи, довідки) про їх 2008 р. 
виконання за 2008 рік. 
Том З 

2828 12/1- Завдання та доручення* прокура- 01 вересня 190 *зареє
-+- 16 тури області підпорядкованим про- 2008 р.- страва

ніу курорам та матер1али (рапорти, 31 грудня відділі 

інформаційні листи, довідки) про їх 2008 р. 
виконання за 2008 рік. 
Том 4 (останній) 

2829 1211- Методичні рекомендації, інформа- 18 лютого 14 
18 ційні листи з організаційно-кон- 2008 р.-

трольної роботи, розроблені ВІД- 17 вересня 
ділом за 2008 рік 2008 р. 

12/1/2. Ві.ц.ціл ста�шого помічника п�окуRОRа області з питань статистики 

2830 12/1/2-
+ 15

2831 12/1/2-
t 17 

Статистичні 
. . . 

шдроздш1в 
(ф. № 1-П, 

ЗВІТИ структурних 
прокуратури області 
ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-

СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2008 рік 
Статистичні звіти підпорядкованих 
прокурорів прокуратури області 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2008 рік 

8 

14 
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12/2. Від.ціл ста(!ШОГО помічника П(!ОЮ:І!ОІ!а області з питань ПJ!ЗВОВОГО 

забезпечення 

2832 12/2 -2 Довідки про результати перевірок 18 березня 34 
+ 

ВІДДІЛОМ прокуратури області з 2008 р.-
питань правового забезпечення в 24 грудня 
міських та районних прокуратурах 2008 р. 
області за 2008 рік 

14.Ві.ц.ціл СТа(!ШОГО помічника П(!ОЮ:І!ОІ!а області з міжна(!О.ЦНО-П(!ЗВОВИХ

�f!ОІ!УЧень 

2833 14/2 Завдання, доручення Генеральної 14 січня 205 
-

прокуратури України та матеріали 2008 р.-
(рапорти, інформаційні листи, 07 лютого 
довідки) про їх виконання за 2008 2008 р. 
рік. 
Том 1 

2834 14/2 Завдання, доручення Генеральної 03 березня 182 
-

прокуратури України та матеріали 2008 р.-
(рапорти, інформаційні листи, 02 червня 
довідки)про їх виконання за 2008 2008 р. 
р1к. 
Том2 

2835 14/2 Завдання, доручення Генеральної 10 червня 159 
прокуратури України та матеріали 2008 р.-
(рапорти, інформаційні листи, 17 червня 
довідки)про їх виконання за 2008 2008 р. 
рік. 
Том3 

2835 14/2 Завдання, доручення Генеральної 07 червня 189 
а прокуратури України та матеріали 2008 р.-
-

(рапорти, інформаційні 14 листо-листи, 
довідки)про їх виконання за 2008 пада 
рік. 2008 р. 
Том 4 (останній) 

2836 14/4 Документи (аналізи, узагальнення, 15 січня 27 
-

огляди) з питань міжнародного 2008 р.-
співробітництва та правової допо- 07 жовтня 
моги, складені відділом за 2008 рік 2008 р. 

2837 14/5 Документи (довідки, інформації, 04 квітня 41 
-

рапорти) з міжнародного 2008 р.-питань 
співробітництва та правової допо- 29 грудня 
моги, складені відділом за 2008 рік 2008 р. 
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16. Ві.ц.ціл (гRyna) з питань нагли.цу за ,цо.цеRжанням законів ПRИ виконанні
су,цових Rішень у КRИМінальних СПRавах

2 
а також ПRИ застосуванні інших

захо.ців ПRИМусового хаRаКТеRУ пов'язаних з обмеженням особистої 

2838 16/2 

t 

2839 16/2 
+ 

2840 16/4 

2841 16/6 
т 

2842 16/6 
+ 

у�� 

свобо.ци ГRОма.цян 

Довідки вщдшу за результатами 
перев1рок Чортківського слідчого 

lЗОЛЯТОра (Тернопільська область) 

за 2008 рік. 
Том 1 

Довідки в1ддшу за результатами 

перев1рок Чортківського СЛІДЧОГО

1золятора (Тернопільська область) 
за 2008 рік. 
Том 2 (останній) 

Регламент прокуратури області за 
2008 рік 

Довідки В1дд1ЛУ за результатами 
перевірок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
інспекціях, установах виконання 

покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
ської області, в1ддшах державної 
виконавчої служби за 200Wрік. 
Том 1 

Довідки в1дд1лу за результатами 
перевірок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
. . 

1нспекц1ях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
ської області, відділах державної 
виконавчої служби за 2008 рік. 
Том2 

05 січня 205 
2008 р.-

27 червня 

2008 р. 

01 липня 225 
2008 р.-

31 грудня 

2008 р. 

12 

08 січня 116 
2008 р.-

28 липня 
2008 р. 

01 вересня 158 
2008 р.-

30 вересня 

2008 р. 

<""<-S---
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2843 16/6 

-+ 

2844 16/11 
-r 

2845 16111 

і 

2846 16/27 

116 

з 

Довідки ВІДДІЛУ за результатами 
перевірок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
. . 

шспекщях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль-
ської області, вщдшах державної 
виконавчої служби за 2008 рік. 
Том З (останній) 
Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо-
давства та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) до 
них за 2008 рік. 
Том 1 
Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо-
давства та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) ДО

них за 2008 рік. 
Том 2 (останній) 
Узагальнення щодо стану нагляду 
за додержання кримшально-вико-
навчого законодавства, складею 
відділом за 2008 рік 

4 5 6 
03 жовтня 137 
2008 р.-

08 грудня 
2008 р. 

14 січня 159 
2008 р.-

30 травня 
2008 р. 

01 липня 170 
2008 р.-

17 грудня 
2008 р. 

02 січня 25 
2008 р.-

03 березня 
2008 р. 

19.Ві,ц,ціл стаuшого помічника пuoкyuoua області з питань uозгля,цу листів

2847 19/3 

2848 19/4 
-

2849 19/5 
-

та поийомv гоомалян. 

Довідки Відділу за результатами 
. . 

перев1рок з питань розгляду лист�в 
та прийому громадян міськрайпро-
куратур за 2008 рік 
Довідки за результатами перевірок 
з питань розгляду звернень у 
відділах прокуратури області за 
2008 рік 

Документи (звернення, заяви, 
інформаційні листи) з питань 
розгляду звернень громадян за 
2008 рік. 
Том 1 

14 січня 140 
2008 р.-

17 грудня 
2008 р. 
15 січня 33 
2008 р.-

11 листо-
пада 

2008 р. 
08 січня 187 
2008 р.-
22 січня 
2008 р. 
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2850 19/5 

2851 19/6 
.--

2852 19/8 

2853 
+-

28J4 

2855 
-

2856 
t-

2857 
+ 

117 

з 4 
Документи ( звернення, заяви, 08 січня 
інформаційні листи) з питань 2008 р.-
розгляду звернень громадян за 16 вересня 
2008 рік. 2008 р. 
Том 2 (останній) 
Протоколи (без номерів) опера- ЗО січня 
тивних нарад відділу при прокуро- 2008 р.-
рові області та його заступниках за 17 грудня 
2008 рік 2008 р. 
Листи-орієнтування, інформаційні 12 січня 
листи-зауваження з питань розгля- 2008 р.-
ду звернень Генеральної прокура- 23 грудня 
тури У країни, що стосуються про- 2008 р. 
куратури області, за 2008 рік 

20. Фінансово-господарський віппіл

Фінансовий звіт (баланс) з основної 
діяльності прокуратури області за 
2008 рік 
Штатний розпис працівників про-
куратури області на 2008 рік 
Бюджет (кошторис ДОХОДІВ 1 
видатків) прокуратури області за 
2008 рік 
Статистичні ЗВІТИ з пращ, про 
використання робочого часу, про 
травматизм на виробництві, про 
зайнятість і працевлаштування ін-
валідів (ф. № І-ГІВ, ф. № З-ГІВ, ф. 
№ 7-тнв) за 2008 рік 
Статистичні звіти про інвестиції в 
основний каштал, про . . 

кашталью 
інвестиції, про наявність обчислю-
вальної техніки, про роботу авто-
транспорту, про залишки 1 вик0-
ристання енергетичних матер1ал1в 
та продуктів переробки нафти, про 
результати використання палива, 
теплоенергії та електроенергії про 
наявність та рух основних засобів 
(ф. № 1-інв., ф. № 2-інв.,ф. №2-інф., 
ф.№ 2-тр., ф.З 4-мтп, ф. № 11-МТП, 
ф. № 11-03) за 2008 рік 

5 6 
278 

44 

57 

46 

49 

468 

32 

�8--
' 
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2858 

t 

2859 
t-

2860 
+ 

2861 
t 

118 

з 

Податкові розрахунки зборів за 
забруднення навколишнього при-
родного середовища за 2008 рік 
Податковий розрахунок видатків на 
виплати компенсації ПІЛЬГ грома-
дянам, ЯКІ потерпши в насшдок 
Чорнобильської катастрофи праців-
никам прокуратури області за 2008 
рік 
Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) 

. . 

на користь платниюв податку, 1 сум 
утриманого з них податку ( ф. № 1-
ДФ) за 2008 рік 
Звіти про перерахування грошових 
сум на загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне пенсійне страху-
вання, страхування на випадок 
безробіття та від нещасних ви-

падків на виробництві за 2008 рік 

2008 - 2009 QОКИ 

4 5 б 

1 

35 

39 

.. 8 

04/2. Ві,ц,ціл за ,цо,цеQжанням законів ОQГанами ВНУ!QЇШНЇХ СПQаВ2 ПQО 

ПQова,цженні опеQативно QОзшукової ,ціяльності2 ,цізнання та ,цосу,цовоrо 

слі,цства 

2861 04/2-6 Подання, постанови про порушення 08 квітня 
а дисциплінарних проваджень за до- 2008 р.-
-

держанням законів органами внут- 15 грудня 

рІШНІХ справ, про провадженю 2009 р. 
оперативно розшукової діяльності, 
ДІзнання та досудового сшдства, 
внесею ВІДДІЛОМ прокуратури 
області, за 2008 рік 

5/1. Ві,ц,ціл ПQе,цставництва інтеQесів ГQОма,цян та ,цеQжави в су,цах 

2862 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 05 березня 227 
-І-- ратури України та матеріали (ра- 2008 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 17 березня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2009 р. 
2008 -2009 роки 

SЧ1 
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07 /3. Ві,ц,ціл захисп: П(!ав і свобо,g неповнолітніх 

2863 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 15 грудня 203 

t України та матер1али (рапорти, 2008 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 03 червня 
виконання вщдшом за 2008 - 2009 2009 р. 
роки 

2009 (!іК 

04/2. Ві,g.ціл за .ЦО.ЦС(!Жанням законів О(!Ганами внут(!ішніх СП(!аВ
2 

П(!О 

П(!ова.цженні опеRативно RОзшукової .ціяльності2 
.цізнання та .цосу.цового 

2864 04/2-1 
t 

2865 04/2-1 
+ 

2866 04/2-3 
+ 

2867 04/2-5 

слі.цства 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік 
Том 1 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік 
Том 2 (останній) 

Матеріали (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) перев1рок роботи 
міськрайпрокуратур та органів 
внутрішніх справ, ДОВІДКИ про 
надання їм практичної допомоги 
відділом прокуратури області за 
2009 рік 

Аналізи та узагальнення за 
додержанням законів органами 

. . . 
внутр1шюх справ, про провадженю 
оперативно розшукової діяльності, 
щзнання та досудового сшдства, 
складені відділом, за 2009 рік 

08 січня 
2009 р.-

10 березня 
2009 р. 

30 березня 
2009 р.-

14 грудня 
2009 р. 

19 лютого 
2009 р.,-

18 грудня 
2009 р. 

12 січня 
2009 р.-

24 листо-
пада 

2009 р. 

144 

212 

64 

70 

• 

І 
} 
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04/3.Ві.ц.ціл нагля.цу за .цо.цеRжанням законів спеціальними пі.цRоз.цілами та 

іншими установами2 які ве.цуть боRотьбу з ОRГанізованою злочинністю 

2868 04/3-1 
t 

2869 04/3-1 
-t 

2870 04/3-1 
-r 

2871 04/3-1 
t 

2�72 04/3-2 

2873 04/3-3 
-

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 1 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 2 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 3 

Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 4(останній) 

Документи (рішення (копії) колегій 
Генеральної прокуратури України 
з питань виконання завдань, поста-
нови (копії) координаційних та 
МlЖВlДОМЧИХ нарад, довідки) про 
результати перев1рок ВlДДlЛОМ

підвідомчих прокурорів за 2009 рік 

Аналізи та узагальнення щодо до-
держання закоюв . . . спещальними
шдроздшами та шшими установа-
ми, які ведуть боротьбу з організо-
ваною злочинністю, складені ВlД-

ділом за 2009 рік 

14 січня 239 
2009 р.-

02 квітня 
2009 р. 

02 квітня 222 
2009 р.-

30 червня 
2009 р. 

01 липня 344 
2009 р.-

30 вересня 
2009 р. 

10 листо- 293 
пада 

2009 р.-
30 грудня 

2009 р. 

10 січня 179 
2009 р.-

12 листо-
пада 

2009 р. 

14 січня 26 
2009 р.-

08 вересня 
2009 р. 

,.;)1 
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04/3-4 Документи (методичні рекомен
дації за додержанням законів спе
ціальними підрозділами та іншими 
установами, які ведуть боротьбу з 
організованою злочинюстю, 1н
формаційні листи, пропозиції) з 

. . 
питань д�яльносп спещального 
підрозділу за 2009 рік 

4 

08 січня 
2009 р.-

14 грудня 
2009 р. 

2875 04/3-5 
т 

Довідки відділу щодо додержання 15 січня 
законів при прийманні, реєстрації � 09 р.
та вир1шення заяв 1 повщомлень J..i с;і./�,1-,цf-

2876 04/3-
t 6-1

2877 
+ 

2878 
т 

2879 
-t 

04/3-
6-1

04/3-
7-1

04/3-
7-1

про злочини або ті, що готуються, в 20 ! (} р. 
УБОЗ (Управління боротьби з 
оргаюзованою злочинністю) 
УМВСУ (Управління Міністерства 
внутр1шюх справ України) та 
ВБКОЗ (відділ боротьби з ко-
рупц1єю та оргаюзованою зло-
чинністю) області за 2009 рік 
Довідки ВІДДІЛУ про наслідки 
вивчення матеріалів (рапорти, ш
формаційні листи, довідки) спеці-

. . . . 
альних шдроздІЛ1в про ВІДмову в 
порушенні кримінальних справ за 
2009 рік 
Томl 

Довідки ВІДДІЛУ про насшдки 
вивчення матеріалів (рапорти, ш
формаційні листи, довідки) спеці
альних підрозділів про вІДмову в 
порушенні кримінальних справ за 
2009 рік 
Том 2 (останній) 

Довідки відділу по вивчених 
кримінальних справах за 2009 рік, 
Том 1 

Довідки в1ддшу по вивчених 
кримінальних справах за 2009 рік 
Том 2 ( останній) 

27 січня 
2009 р.-

22 квітня 
2009 р. 

05 травня 
2009 р.-

04 грудня 
2009 р. 

03 січня 
2009 р.-

30 червня 
2009 р. 

03 липня 
2009 р.-

04 грудня 
2009 р. 

5 б 

119 

192 

264 

242 

196 

190 

s 
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04/4.СтаІ!ший помічник ПІ!ОЮ:І!ОІ!а області з питань нагля,цу за 

,цо,цеІ!жанням законів ОІ!Ганами СБУ2 ,цеІ!жавної митної служби УкІ!аїни 

2880 
,t-

2881 

ПІ!И ПІ!Ова,цженні опеІ!ативно-І!озшукової ,ціяльності
2 

,цізнання та 

04/6-4 

04/4-5 

,цосу,цового слі,цства 

Документи (протоколи (без номе-
рів) та постанови оперативних, 
міжвідомчих та координаційних на-
рад, рішення (копії) колегій та Ге-
неральної прокуратури), що стосу-
ються роботи відділу, за 2009 рік 

Посадова 
. . 
шструкц1я старшого 

помічника відділу, затверджена 12 
березня 2009 року 

19 січня 73 
2009 р.-

29 грудня 
2009 р. 

12 березня 4 
2003 р. 

04/5. Ві.ц.ціл нагля,цу за ,цо,цеІ!жанням законів ОІ!Ганів по,цаткової міліції ПІ!И 
ПІ!Ова,цженні опеІ!ативно-І!озшукової ,ціяльності

2 
,цізнання та .цосу,цовоrо 

слі,цства 

2882 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 14 січня 181 
{ листи, довідки) перев1рок за зав- 2009 р.-

даннями та директивами Генераль- 12 березня 
ної прокуратури України, складеш 2009 р. 
відділом за 2009 рік. 
Том 1 

2883 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 12 березня 21 7 
+ 

листи, довідки) перевірок за зав- 2009 р.-
даннями та директивами Генераль- ЗОчервня 
ної прокуратури України, складені 2009 р. 
відділом за 2009 рік. 
Том2 

2884 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 12 червня 157 
+ 

листи, довідки) перевірок за зав- 2009 р.-
даннями та директивами Генераль- ЗО вересня 
ної прокуратури України, складені 2009 р. 
відділом за 2009 рік. 
Том З 

6·1 



1 2 
2885 04-5-1 

-\--

2886 04/5-2 
+ 

2887 04/5-3 

2888 04/5-4 

2889 04/5-5 
+ 

2890 04/5-6 
-t

123 

3 

Матеріали (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) перев1рок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури України, складені 
відділом за 2009 рік. 
Том 4 (останній) 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області міськрайпро-
куратур (довідки інформації, звіти) 
за 2009 рік 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок органів 
податкової міліції, проведених 
відділом за 2009 рік 
Аналізи та узагальнення щодо до-
держання законів органами подат-
кової міліції при провадженні опе-
ративно-розшукової 

. . 
ДІЯЛЬНОСТІ, 

Д1знання та досудового слідства), 
складені відділом за 2009 рік 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад ВІддшу, проведених при 
прокуророві області та його заступ-
никах, за 2009 рік 
Подання про усунення порушень 
закоюв, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень (за до-
держанням законів податковою 
МlЛЩlЄЮ при провадженю опе-
ративно-розшукової 

. . 
ДІЯЛЬНОСТІ, 

д1знання та досудового слідства), 
внесених ВІДДІЛОМ прокуратури 
області за 2009 рік 

4 5 
07 жовтня 161 
2009 р.-

19 грудня 
2009 р. 

11 вересня 5 
2009 р.-

02 жовтня 
2009 р. 

30 січня 47 
2009 р.-

30 жовтня 
2009 р. 

12 січня 32 
2009 р.-

3 lсерпня 
2009 р. 

19 січня 214 
2009 р.-

22 вересня 
2009 р. 
11 січня 35 
2009 р.-

18 грудня 
2009 р. 

05/1. Ві,ц,ціл щ�е,цставництва інтеQесів ГQома,цян та ,цеІ!жави в с:1::,цах 

2891 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 12 січня 207 
-t ратури У країни та матеріали (ра- 2009 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 06 лютого 
ки) про їх виконання відділом за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 1 

6 
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2892 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 21 січня 143 
-t- ратури У країни та матеріали (ра- 2009 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 13 березня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 2 

2893 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 04 лютого 200 
+ ратури України та матеріали (ра- 2009 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 23 березня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2009 р. 
2009 рік. 
Том З 

2894 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 02 березня 218 
t' ратури України та матеріали (ра- 2009 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 05 травня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 4 

2f95 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 30 квітня 151 
ратури України та матеріали (ра- 2009 р.-
порти, інформаційні листи, довід- 30 червня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 5 

2896 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 28 травня 212 
+ ратури України та матеріали (ра- 2009 р-

порти, інформаційні листи, довід- 03 липня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2009 р. 
2009 рік. 
Том б 

2897 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 01 липня 216 
і ратури України та матеріали (ра- 2009 р. 

порти, інформаційні листи, довід- 01 вересня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 7 

2898 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 13 вересня 164 
-г ратури України та матеріали (ра- 2009 р.-

порти, інформаційні листи, довід- O';f�J 
ки) про їх виконання відділом за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 8 
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2900 
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2901 
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2902 
+ 

2903 
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2904 
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2905 
-+ 

2906 
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05/1-2 

05/1-2 

05/1-2 

05/1-6 

05/1-8 

05/1-9 

05/1-
11 

05/1-
41 
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Доручення Генеральної проку
ратури України та матеріали (ра
порти, інформаційні листи, довід
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 
2009 рік. 
Том9 
Доручення Генеральної проку
ратури України та матеріали (ра
порти, інформаційні листи, довід
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 
2009 рік. 
Том 10 
Доручення Генеральної проку
ратури У країни та матеріали (ра
порти, інформаційні листи, довід
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 
2009 рік. 
Том 11 ( останній) 
Методичні рекомендації, інформа
ційні листи з питань представ-. . 
вництва штерес1в громадян та дер-
жави в судах розроблені відділом, 
за 2009 рік 
Документи (аналізи, узагальнення, 
довідки, інформаційні листи) від
дшу інформаційного та орієнтов
ного характеру за 2009 рік 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області роботи мІськ
райпрокуратур за 2009 рік 

Протоколи(без номерів) оператив
них нарад вІдд1лу, проведених при 
прокуророві області та його заступ
никах області, за 2009 рік 

Положення про розподіл обов' язків 
між працівниками відділу, затвер
джені у 2009 році 

4 

28 вересня 
2009 р.-

13 листо
пада 

2009 р. 

09 листо
пада 

2009 р.-
27 листо

пада 
2009 р. 

25 листо
пада 

2009 р.-
30 грудня 

2009 р. 

30 березня 
2009 р.-

25 грудня 
2009 р. 

27 березня 
2009 р.-

07 грудня 
2009 р. 

09 червня 
2009 р.-

18 грудня 
2009 р. 

19 січня 
2009 р.-

02 грудня 
2009 р. 

09 січня 
2009 р.-

25 лютого 
2009 р. 

5 6 

218 

192 

205 

65 

232 

44 

117 

25 



126 

-
1 2 3 І 4 5 6 

05/3. Ві.ц,ціл стаuшоrо помічника ПІ!О!SІІ!ОІ!а області з питань захистv 
інтеuесів ruома,цян та ,цеuжави пuи виконанні су,,цових uішень 

2907 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 03 січня 189 

т ратури України та матеріали (ра- 2009 р.-
порти, інформаційні листи, довід- 01 липня 
ки) про їх виконання відцілом за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 1 

2�08 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 06 березня 230 
ратури України та матеріали (ра- 2009 р.-
порти, інформаційні листи, довід- 17 квітня 
ки) про їх виконання відцілом за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 2 

2909 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 03 липня 202 
---t ратури України та матеріали (ра- 2009 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 31 грудня 
ки) про їх виконання відцілом за 2009 р. 
2009 рік. 
Том 3 (останній) 

2910 05/3-6 Протоколи (без номерів) оператив- 25 січня 24 
- них нарад відцілу проведених при 2009 р.-

керівництві прокуратури області за 10 грудня 
2009 рік 2009 р. 

2911 05/3-7 Матеріали (рапорти, інформаційні 02 січня 22 
-r листи, довідки) перевірок відцілом 2009 р.-

прокуратури області роботи міськ- 31 грудня 
райпрокуратур за 2009 рік 2009 р. 

2912 05/3-9 Документи ( аналізи, узагальнення, 15 січня 148 

t 
ДОВІДКИ, інформаційні листи) ВІД- 2009 р.-
дшу інформаційного та орієнтов- 18 грудня 
ного характеру за 2009 рік 2009 р. 
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06/2. Відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими 
органами прокураrури області 

2913 
-

2914 
-

2915 
--

2916 
+ 

2917 
t 

2918 
+ 

06/2-1 

06/2-1 

6/2-2 

6/2-3 

6/2-4 

6/2-5 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав-
даннями, вказ1вками, директивами 
Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2009 рік. 
Том 1 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перев1рок за зав-
даннями, вказшками, директивами 

Генеральної прокуратури України, 
проведені відділом за 2009 рік. 
Том 2 (останній) 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області роботи міськ-
райпрокуратур за 2009 рік 

Документи (аналізи, узагальнення, 
довідки, інформаційні листи) від-
дшу інформаційного та ор1єнтов-
ного характеру за 2009 рік 

Протоколи (без номерів) опера
тивних нарад ВІддшу, проведених 
при прокуророві області та його 
заступниках, за 2009 рік 

Методичні рекомендації щодо роз
слщування кримінальних справ 
сшдчими органами прокуратури 
області та інформаційні листи, 
складені відділом за 2009 рік 

14 січня 
2009 р.-

14 травня 
2009 р. 

14 січня 
2009 р.-

31 грудня 

2009 р. 

19 березня 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

12 січня 
2009 р.-

13 серпня 
2009 р. 

11 вересня 
2009 р.-

27 вересня 
2009 р. 

09 січня 
2009 р.-

21 грудня 
2009 р. 

177 

172 

27 

73 

7 

112 
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07/1. Ві,ц,ціл захистv майнових
2 

інших особистих П(!ав і свобо,ц Г(!ОМа,цян та 

2919 07/1-1 
-

2920 07/1-1 
-

2921 07 /1-2 
-t 

2922 07/1-3 
+ 

2923 0711-4 

f 

2�24 0711-5 

2925 07/1-6 
-t 

') .... 
t ✓ 

інтеюесів деюжави 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перев1рок за зав-
даннями, вказ1вками та директи-
вами Генеральної прокуратури 
України, здійснені відділом за 2009 
р1к. 
Том 1 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав-
даннями, вказшками та директива-
ми Генеральної прокуратури 
України, здійснені відділом за 2009 
р1к. 
Том 2 ( останній) 
Протести в порядку загального 
нагляду на акти, ЩО суперечать 
законам захисту майнових, інших 
особистих прав і свобод громадян 
та . . штересш держави, 
відділом, за 2009 рік 
Подання про усунення 

складею 

порушень 
закону захисту майнових, lНШИХ

особистих прав і свобод громадян 
. . та штересш держави, причин та 

умови, що їм сприяють, складею 
відділом, за 2009 рік 

... Методичні рекомендацн захисту 
майнових, інших особистих прав і 
свобод громадян та . . штерес1в
держави та інформаційні листи,
листи-зауваження, розроблені ВlД-

ділом, за 2009 рік 
Аналізи та узагальнення 
прокурорського нагляду щодо 
захисту майнових, інших 
особистих прав і свобод громадян 
та інтересів держави за 2009 рік 
Довідки в1ддшу за результатами 
перев1рок роботи міськрайпро-
куратур за 2009 рік 

19 січня 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

03 березня 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

14 травня 
2009 р.-

20� 
-

2009 р. 

18 березня 
2009 р. 

, 

.. 
•. 

19 січня 
2009 р. 

,, 

05 січня 
2009 р. 

' . 
� 

' ' 

26 лютого 
2009 р. 

' 

) 

207 

48 

4 

8 

62 

11 

7 

�' 

'-'. 
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2 3 

129 

07/1-7 Протоколи (без номерів) опера
тивних нарад відділу, проведених 
при прокуророві області та його 
заступниках, за 2009 рік 

4 
09 січня 
2009 р.-

26 листо
пада 

2009 р. 

5 6 
11 О 

07/1/2. Відділ старшого помічника прокурора області з питань нагляду за 

додержанням законів про адміністративні правопорушення 

2927 07/1/2-
- 1 

2928 071112-
-

1 

2929 07 /1/2-
- 1 

2930 07/1/2-
1 

2932 
+ 

07/1/-
2-2

07/1/-
2-3

Матеріали (довідки, інформаційні 
листи) перев1рок за завданнями, 
вказівками, директивами Генераль
ної прокуратури України, прове
дені відділом, за 2009 рік. 
Том 1 
Матеріали (довідки, інформаційні 
листи) перевірок за завданнями, 
вказівками, директивами Генераль
ної прокуратури України, прове
дені відділом, за 2009 рік. 
Том2 
Матеріали (довідки, інформаційні 
листи) перев1рок за завданнями, 
вказівками, директивами Генераль
ної прокуратури України, прове
дені відділом, за 2009 рік. 
Том 3 
Матеріали (довідки, інформаційні 
листи) перев1рок за завданнями, 
вказівками, директивами Генераль
ної прокуратури України, прове
дені відділом, за 2009 рік. 
Том 4 (останній) 

Матеріали (довідки, рапорти, ш-
формаційні листи) переш рок 
вщдшом прокуратури області 
міськрайпрокуратур за 2009 рік 
Документи ( аналізи, узагальнення, 
довщки, інформаційні листи) 
шддшу інформаційного та 
орієнтовного характеру за 2009 рік 

12 січня 
2009 р.-

18 травня 
2009 р. 

19 травня 
2009 р.-
15 липня 
2009 р. 

08 липня 
2009 р.-

15 вересня 
2009 р. 

07 вересня 
2009 р.-

30 грудня 
2009 р. 

06 березня 
2009 р.-

30 грудня 
2009 р. 
15 січня 
2009 р.-

05серпня 
2009 р. 

185 

171 

238 

265 

69 

76 
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2933 07/1/-

t 2-4

2934 07/1/2-
-t 5 

2935 0711/2/

-6

2936 07/1/2-
-

7а 

2937 07/3-2 
т 

2938 07/3-2 

2939 07/3-2 
-

2940 07/3-2 
-t
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Матеріали (рапорти, інформаційні 

листи, довідки) перев1рок за 
наслідками 
помічника 

перев1рок старшого 
прокурора області 

. . . 
до-

держання закоюв про адмш1стра-
тивні правопорушення за 2009 рік 
Протоколи оперативних нарад від-
ділу, проведених при прокуророві 
області та його заступниках, за 
2009 рік 
Документи (протести, подання, 
довідки) прокурорського реагуван-

ня, внесею ВІДДІЛОМ прокуратури 
області, за 2009 рік 
Методичні рекомендації ЩОДО

додержання закоюв про аДМІНІС-

тративю правопорушення, інфор-
маційні листи, листи-зауваження, 
складені відділом, за 2009 рік 

4 
28 січня 
2009 р.-

25 червня 
2009 р. 

22 січня 
2009 р.-

23 жовтня 
2009 р. 
10 січня 
2009 р.-

30 грудня 
2009 р. 

10 лютого 
2009 р.-

ЗО грудня 
2009 р. 

07 /3. Ві,ц,ціл захис!У п�ав і свобо,ц неповнолітніх 

Завдання Генеральної прокуратури 16 січня 
України та матер1али (рапорти, 2009 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 23 лютого 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 1 
Завдання Генеральної прокуратури 10 березня 
України та матер1али (рапорти, 2009 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 01 червня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том2 
Завдання Генеральної прокуратури 14 липня 
України та матеріали (рапорти, 2009 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 03 серпня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том З 
Завдання Генеральної прокуратури 04 серпня 
України та матеріали (рапорти, 2009 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 29 жовтня 
виконання відділом за 2008 рік. 2009 р. 
Том 4 

5 6 
54 

63 

66 

180 

210 

198 

152 

256 



1 2 
2941 
-

07/3-2 

2942 07/3-2 

2943 07/3-3 
т 

2944 07/3-4 
,t 

2945 07/3-5 
-t-

2946 07/3-6 

2947 07/3-8 
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3 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матерІали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 5 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матерІали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 6 (останній) 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад, проведених ВІДДІЛОМ

при прокуророві області та його 
заступниках, за 2009 рік 
Методичні рекомендації, інфор-
маційні листи щодо підвищення 
ефективності нагляду за додер-
жанням прав неповноштнІх, 
складені відділом, за 2009 рік 
Довідки про результати перевірки 

ВІДДІЛОМ прокуратури області 
міськрайпрокуратур за 2009 рік 

Аналізи та узагальнення з питань 
нагляду за додержанням закоюв 

. . . 
про права неповнолпюх, складеш 
відділом, за 2009 рік 
Протести, подання, приписи, поста-
нови про порущення дисдиплІнар-
них проваджень, внесених 
відділом, за 2009 рік 

4 5 6 

13 серпня 263 
2009 р.-

10 листо-
пада 

2009 р. 
27 листо- 48 

пада 
2009 р.-

14 грудня 
2009 р. 
14 січня 246 
2009 р.-

11 грудня 
2009 р. 
27 січня 29 
2009 р.-

02 жовтня 
2009 р. 

10 січня 57 
2009 р.-

02 грудня 
2009 р. 
09 січня 15 
2009 р.-

15 грудня 
2009 р. 
19 січня 246 
2009 р.-

25 листо-
пада 

2009 р. 

07/4.Ві,ц,ціл ста12шого помічника п12оку12012а області з питань нагля,цу за 
,цо,це12жанням п12и120,цоохо12онного се12е,цови�а 

2949 07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 08 січня 182 
-

інформації) інформацій- 2009 р.-ДОВІДКИ, 

ного та орієнтовного характеру з 30 грудня 
питань нагляду за додержанням 2009 р. 
природоохоронного середовища за 
2009 рік 
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1 2 з 4 5 6 
2950 07/4-3 Довідки вщдшу за результатами 13 березня 86 

-t перев1рки роботи міськрайпро- 2009 р.-
куратур за 2009 рік 30 грудня 

2009 р. 
2951 07/4-4 Документи відділу (подання, довід- 12 січня 209 
+ ки, рапорти) прокурорського реа- 2009 р.-

гування з питань нагляду за 29 грудня 
додержанням природоохоронного 2009 р. 
середовища за 2009 рік 

O8/2.СтаRШИЙ помічник ПRO!SYRORa обласrі з питань нагля,цу за 

,цо,цеRжанням та застосуванням законів на ТRанспоRті 

2952 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 08 січня 139 
t України та матер1али (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 22 січня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р 
Том 1 

2953 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 05 лютого 249 
-\- України та матер1али (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 30 березня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 2 

2954 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 01 квітня 31з 
� України та матер1али (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 23 квітня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том З 

2955 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 29 квітня 169 
t України та матер1али (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 24 липня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 4 

2956 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 03 серпня 221 
-r України та матер1али (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 17 вересня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 5 

/') . - -. ,, 
2957 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 21 -.,., .. . я, 211 

+ 
. 

України та матеріали (рапорти, 2009 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 16 листо-
виконання відділом за 2009 рік. пада 
Том 6 2009 р. 

,,. ,t 



І 

І 

1 2 
2958 08/2-3 

+ 

2959 08/2-5 
t-

2960 08/2-6 
t 

2961 08/2-6 
-\-

2962 08/2-7 
-t-

2963 08/2-8 
--r 
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3 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 7 (останній) 
Аналізи та узагальнення відділу з 
питань нагляду за додержанням 
законодавства на транспорт� за 
2009 рік 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) за наслідками пере-
вірок старшим помічником проку-
рора області з питань нагляду за 

. . 
додержанням закоюв на транспорт� 
за 2009 рік. 
Том 1 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) за наслідками пере-
вірок старшим помічником проку-
рора області з питань нагляду за 
додержанням законів на транспорті 
за 2009 рік. 
Том 2 (останній) 
Завдання прокурора області транс-
портному прокурору та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи, до-
відки) про їх виконання за 2009 рік 
Подання, протести, приписи з 
питань нагляду за додержанням 
закон1в 
ВІДДІЛОМ 

. . 

на 
в 

зашзнищ та 
за 2009 рік 

транспорт�, внесею 
вщомства управшння 
транспортні установи 

4 5 
16 листо- 248 

пада 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

19 лютого 123 
2009 р.-

31 жовтня 
2009 р. 

10 січня 180 
2009 р.-

20 травня 
2009 р. 

25 травня 186 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

09 січня 40 
2009 р.-

05 жовтня 
2009 р. 
09 січня 232 
2009 р.-

23 листо-
пада 

2009 р. 

09.Ві,ц,ціл ПЇ,ЦТ(!ИМКИ ,це(!жавного обвинувачення в СУ,ЦаХ П(!ОКу(!аll:(!И

області 

2664 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 11 січня 347 
+ рекомендації, інформаційні листи 2009 р.-

відділу ЩОДО шдтримки 20 жовтня 
державного обвинувачення в судах 2009 р. 
прокуратури області за 2009 рік 

6 
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1 2 з 4 5 6 
2965 09/5 Довідки вщдшу за результатами 30 січня 125 

+ перевірок роботи міськрайпро- 2009 р.-
куратур за 2009 рік 28грудня 

2009 р. 

11. Ві,ц,ціл (!Оботн з ка,ц(!амн ПІ!ОЮ:І!З!.УІ!" області

2966 11/3 Документи ( аналізи, інформаційні 27 січня 144 
;- листи, довідки) перевірок відділом 2009 р.-

прокуратури області міськрайпро- зо грудня 
куратур за 2009 рік 2009 р. 

12/1. ОІ!ганізаційно - КОНТІ!ОЛЬННЙ відділ 

2967 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 239 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 1 ( січень - лютий) 

2968 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 155 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том 2 (березень) 

2969 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 194 

t пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том З 
(березень) 

2970 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 209 
t пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том 4 (квітень - травень) 

2971 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 219 

f пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 5 (травень - червень) 

2972 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 179 
-t пільської області та звіти про їх

виконання за 2009 рік. 
Том б (липень- серпень) 

f ,., 
Ь ·,; !_.. 



1 2 
2973 12/1-5 
-

2974 12/1-5 
t 

2975 12/1-5 

2976 12/1-6 
+ 

2977 12/1-6 
--+ 

2978 12/1-6 
-+ 

29+9 1211-6 

29�0 12/1-6 

2981 12/1-6 

2982 12/1-6 
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Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 7 ( серпень - жовтень) 

Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 8 (жовтень - листопад) 

Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 9 (листопад - грудень, 
останній) 
Протокол № О 1 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матеріали до нього від 23 
січня 2009 року 
Протокол № 02 засщаня колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до нього ВlД 12 
лютого 2009 року 
Протокол № 03 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матеріали до нього Вlд 13 
березня 2009 року 
Протокол № 04 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до нього ВlД 14 
травня 2009 року 
Протокол № 05 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-

. . п та матер1али до нього 
червня 2009 року 

від 30

Протокол № 06 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до нього від 20 
липня 2009 року 
Протокол № 07 засщань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до нього ВІД зо

вересня 2009 року 

4 5 6 
262 

191 

185 

23 січня 530 
2009 р. 

12 лютого 329 
2009 р.

13 березня 357 
2009 р. 

14 травня 407 
2009 р. 

30 червня 191 
2009 р. 

20 липня 639 
2009 р. 

30 вересня 182 
2009 р. 
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1 2 3 4 5 6 
2950 07/4-3 Довідки вщдшу за результатами 13 березня 86 
+ перевірки роботи міськрайпро- 2009 р.-

куратур за 2009 рік 30 грудня 
2009 р. 

2951 07/4-4 Документи відділу (подання, довід- 12 січня 209 
+ ки, рапорти) прокурорського реа- 2009 р.-

гування з питань нагляду за '28грудня 
додержанням природоохоронного 2009 р. 
середовища за 2009 рік 

08/2.Ста�ший помічник п�о!SУ�о�а області з питань нагля,rо: за 

.цо.це�жанням та застосуванням законів на т�анспо�ті 

2952 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 08 січня 139 
t України та матер1али (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 22 січня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р 
Том 1 

2953 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 05 лютого 249 
-\- України та матер1али (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 30 березня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 2 

2954 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 01 квітня 313 
t"' 

України та матер1али (рапорти, 2009 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 23 квітня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 3 

2955 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 29 квітня 169 
{- України та матеріали (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 24 липня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 4 

2956 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 03 серпня 221 
-t України та матеріали (рапорти, 2009 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 17 вересня 
виконання відділом за 2009 рік. 2009 р. 
Том 5 

/") - - ,, 

2957 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 21 - · r,:< 
. '211 

t України та матер1али (рапорти, 2009 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 16 листо-
виконання відділом за 2009 рік. пада 
Том б 2009 р. 
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08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 
У країни та матерІали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 2009 рік. 
Том 7 (останній) 

08/2-5 Аналізи та узагальнення відділу з 
питань нагляду за додержанням 
законодавства на транспорт� за 
2009 рік 

08/2-6 Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) за наслідками пере-
. . 

В1рОК старшим ПОМІЧНИКОМ проку-
рора області з питань нагляду за 

. . 
додержанням закоюв на транспортІ 
за 2009 рік. 
Том 1 

08/2-6 Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) за наслідками пере-
. . 

ВІрок старшим ПОМІЧНИКОМ проку-
рора області з питань нагляду за 
додержанням законів на транспорті 
за 2009 рік. 
Том 2 (останній) 

2962 08/2-7 Завдання прокурора області транс
-t-

2963 
-r 

08/2-8 

портному прокурору та матерІали 
(рапорти, інформаційні листи, до
відки) про їх виконання за 2009 рік 
Подання, протести, приписи з 
питань нагляду за додержанням 
закоюв на транспорт�, внесею 
шддшом в вщомства управління 
залізниці та транспортні установи 
за 2009 рік 

4 
16 листо

пада 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

19 лютого 
2009 р.-

31 жовтня 
2009 р. 

10 січня 
2009 р.-

20 травня 
2009 р. 

25 травня 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

09 січня 
2009 р.-

05 жовтня 
2009 р. 
09 січня 
2009 р.-

23 листо
пада 

2009 р. 

5 6 

248 

123 

180 

186 

40 

232 

09.Відділ підтримки державного обвинувачення в судах прокураттри

області 

2664 
+ 

09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 
рекомендації, інформаційні листи 
щцдшу щодо шдтримки 
державного обвинувачення в судах 
прокуратури області за 2009 рік 

11 січня 
2009 р.-

20 жовтня 
2009 р. 

347 
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2965 09/5 Довідки ВІДЦІЛУ за результатами 30 січня 125 
+ перевірок роботи міськрайпро- 2009 р.-

куратур за 2009 рік 28грудня 
2009 р. 

11. Ві.ц.ціл QОботи з ка.цQами ПQОКVQЗТVQИ області

2966 11/3 Документи ( аналізи, інформаційні 27 січня 144 
t· листи, довідки) перевірок відцілом 2009 р.-

прокуратури області міськрайпро- зо грудня 
куратур за 2009 рік 2009 р. 

12/1. 0Qrанізаційно - конт�ольний від.ціл 

2967 12/1-5 
--

Плани роботи прокуратури Терно- 239 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 1 (січень -лютий) 

2968 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 155 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том 2 (березень) 

2969 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 194 
t пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том З 
(березень) 

2970 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 209 
пільської області та звіти про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 4 (квітень -травень) 

2971 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 219 
.J. І пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том 5 (травень- червень) 

2972 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 179 
-t пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том 6 (липень -серпень) 
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2973 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 262 
- пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том 7 (серпень -жовтень) 

2974 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 191 
.І-
І пільської області та звіти про їх 

виконання за 2009 рік. 
Том 8 (жовтень -листопад) 

2975 12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно- 185 
J..- пільської області та звіти про їх \ 

виконання за 2009 рік. 
Том 9 (листопад - грудень, 
останній) 

2976 1211-6 Протокол № О 1 засідання колегії 23 січня 530 
+ прокуратури Тернопільської облас- 2009 р. 

Т1 та матер1али до нього від 23 
січня 2009 рокУ 

2977 12/1-6 Протокол № 02 засщаня колегії 12 mотого 329 
-t прокуратури Тернопільської облас- 2009 р. 

Т1 та матер1али до нього ВlД 12 
лютого 2009 року 

2978 1211-6 Протокол № 03 засідання колегії 13 березня 357 
-+ прокуратури Тернопільської облас- 2009 р. 

Т1 та матеріали до нього ВlД 13 
березня 2009 року 

29+9 12/1-6 Протокол № 04 засідання колегії 14 травня 407 
прокуратури Тернопільської облас- 2009 р. 
Т1 та матеріали до нього ВlД 14 
травня 2009 року 

29)0 12/1-6 Протокол № 05 засідання колегії 30 червня 191 
прокуратури Тернопільської облас- 2009 р. 
ті та матеріали до нього від 30 
червня 2009 року 

2981 12/1-6 Протокол № 06 засідання колегії 20 липня 639 
прокуратури Тернопільської облас- 2009 р. 
Tl та матеріали до нього від 20 
липня 2009 року 

2982 12/1-6 Протокол № 07 засщань колегії 30 вересня 182 

-f прокуратури Тернопільської облас- 2009 р. 
Tl та матеріали до нього від 30 
вересня 2009 року 
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12/1-6 Протокол № 08 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п та матер1али до нього від 30 
жовтня 2009 року 

12/1-6 Протокол № 09 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п та матер1али до нього вщ 11 
грудня 2009 року 

12/1-6 Протокол № 1 О засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п пі. матеріали до нього від 30 
грудня 2009 року 

12/1-8 Протокол №О 1 міжвідомчої нара-
. . 

ди кер1вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього вщ 30 
березня 2009 року 

12/1-8 Протокол №02 міжвідомчої наради 
. . . 

кершниюв правоохоронних оргаюв 
з питань узгодження роботи щодо 
боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 20 травня 
2009 року 

12/1-8 Протокол №О 1 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 12 лютого 
2009 року 

12/1-8 Протокол №02 координаційної на-
. . 

ради кер1вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 09 квітня 
2009 рік 

4 

30 жовтня 
2009 р. 

11 грудня 
2009 р. 

30 грудня 
2009 р. 

30 березня 
2009 р. 

20 травня 
2009 р. 

12 лютого 
2009 р. 

09 квітня 
2009 р. 

5 6 

205 

472 

209 

54 

132 

380 �J<: 

310 

,. \. -1_ 
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12/1-8 Протокол № 03 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 15 жовтня 

2009 рік 
12/1-8 Протокол № 04 координаційної на-

. . 
ради кер1вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього вщ 20 
листопада 2009 рік 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том 1 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том2 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том З 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том4 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том 5 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2008 рік. 
Том 6 (останній) 

4 
15 жовтня 

2009 р. 

20 листо
пада 

2009 р. 

19 січня 
2009 р-

24 квітня 
2009 р. 

15 травня 
2009 р.-
13 липня 

2009 р 

зо липня 
2009 р.-

15 жовтня 
2009 р. 

20 жовтня 
2009 р.-

22 жовтня 
2009 р. 

21 жовтня 
2009 р. 

20 грудня 
2009 р. 

23 грудня 
2009 р.-

24 грудня 
2009 р. 

5 6 
356 

443 

221 

208 

246 

270 

231 

165 
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12/1-6 Протокол № 08 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п та матер1али до нього від 30 
жовтня 2009 року 

12/1-6 Протокол № 09 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п та матер1али до нього вщ 11 
грудня 2009 року 

12/1-6 Протокол № 1 О засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
п та матеріали до нього від 30 
грудня 2009 рокv 

12/1-8 Протокол №01 міжвідомчої нара-
. . 

ди кер�вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього вщ 30 
березня 2009 року 

12/1-8 Протокол №02 міжвідомчої наради 
керівників правоохоронних органів 
з питань узгодження роботи щодо 
боротьби з оргаюзованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 20 травня 
2009 року 

12/1-8 Протокол №01 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 12 лютого 
2009 року 

12/1-8 Протокол №02 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 09 квітня 
2009 рік 

4 

30 жовтня 
2009 р. 

11 грудня 
2009 р. 

30 грудня 
2009 р. 

30 березня 
2009 р. 

20 травня 
2009 р. 

12 лютого 
2009 р. 

09 квітня 
2009 р. 

5 6 

205 

472 

209 

54 

132 

380 �J(' 

310 
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2 3 
12/1-8 Протокол № 03 координаційної на

ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 15 жовтня 
2009 рік 

12/1-8 Протокол № 04 координаційної на
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього вщ 20 
листопада 2009 рік 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 
2009 рік. 
Том 1 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том2 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том З 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том4 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2009 рік. 
Том 5 

12/1-9 Протоколи (без номерів) оператив
ної наради у прокурора області за 

2008 рік. 
Том 6 (останній) 

4 

15 жовтня 
2009 р. 

20 листо
пада 

2009 р. 

19 січня 
2009 р-

24 квітня 
2009 р. 

15 травня 
2009 р.-
13 липня 

2009 р 

30 липня 
2009 р.-

15 жовтня 
2009 р. 

20 жовтня 
2009 р.-

22 жовтня 
2009 р. 

21 жовтня 
2009 р. 

20 грудня 
2009 р. 

23 грудня 
2009 р.-

24 грудня 
2009 р. 

5 6 

356 

443 

221 

208 

246 

270 

231 

165 
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3 
Документи (інформаційні листи, 
рапорти, довідки, відомості), що 
перебували на контролі виконання у 
прокурора області, та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання за 2009 рік. 
Том 1 
Документи (інформаційні листи, 
рапорти, довідки, відомості), що 
перебували на контролі виконання у 
прокурора області, та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання за 2009 рік. 
Том2 
Документи (інформаційні листи, 
рапорти, довщки, відомості), що 
перебували на контролі виконання у 
прокурора області, та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання за 2009 рік. 
Том З (останній) 

Документи (доповідні записки, 
рапорти, довІДки листи) за нас-

. . . . 
шдками перев1рок в1ддшом апарату 
прокуратури області за 2009 рік 
Аналізи, узагальнення, аналітичні 
довІДки з контрольно-організацій
ної роботи відділу за 2009 рік 

Завдання та доручення* прокура
тури області шдпорядкованим 
прокурорам області та матер1али 
про їх виконання (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том 1 
Завдання та доручення* прокура
тури області підпорядкованим 
прокурорам області та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи, 
довідки) про їх виконання за 2009 
р1к. 
Том2 

4 

09 січня 
2009 р.-

30 березня 
2009 р. 

01 квітня 
2009 р.-

28 липня 
2009 р. 

30 серпня 
2009 р.-

23 грудня 
2009 р. 

05 лютого 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

06 лютого 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

09 січня 
2009 р.-

30 березня 
2009 р. 

02 квітня 
2009 р.-
13 липня 
2009 р. 

5 

236 

184 

242 

196 

185 

21"6 

200 

6 

*зареє
строва

ні у 
відцілі 

*зареє

строва

ніу 
відділі 
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3005 12/1- Завдання та доручення* прокура- 14 липня 222 *зареє

16 тури області шдпорядкованим 2009 р.- строва

ніу
t прокурорам області та матер1али 30 вересня відділі

про їх виконання (рапорти, 2009 р. 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання за 2009 рік. 
Том З 

3006 12/1- Завдання та доручення* прокура- 01 жовтня 187 •зареє
+ 16 тури області шдпорядкованим 2009 р.-

строва
ніу прокурорам області та матер1али 31 грудня відділі 

(рапорти, інформаційні листи, 2009 р. 
довідки) про їх виконання за 2009 
р1к. 
Том 4 (останній) 

3007 12/1- Методичні рекомендації, інформа- 10 березня 91 
----

18 ційні організаційно-кон- 2009 р.-листи з 
трольної роботи, розроблені ВlД- 26 листо-
ділом, за 2009 рік пада 

2009 р. 

12/1/2. Ві,ц,ціл ста(!шого помічника П(!О!9:(!О(!а області з питань статистики 

3008 12/1/2-
15 

3009 12/1/2-
,t- 17 

Статистичні ЗВІТИ структурних. . . 
шдроздш1в прокуратури області 
(ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2009 рік 

Статистичні ЗВІТИ шдпорядкова-
них прокурор �в прокуратури об-
ласті (ф. № 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. №1-
СЛМ, ф. № 1-ЛМ) за 2009 рік 

11 

13 

12/2. Ві,ц,ціл ста(!ШОГО помічника П(!О!9:(!О(!а області з питань П(!ЗВОВОГО 
забезпечення 

3010 12/2-2 Довідки за результатами перевірок 05 червня 34 
ВlДДlЛОМ прокуратури області з 2009 р.-
питань правового забезпечення в 18 грудня 
міських та районних прокуратурах 2009 р. 
області за 2009 рік 

6S (.,
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14. Віпділ СТа(!ШОГО помічника П(!ОЮ:І!ОІ!а області з міжна(!О�ЦНО-П(!аВОВИХ

пооvчень 
3011 14/2 Завдання, доручення Генеральної 24 січня 131 
- прокуратури У країни та матеріали 2009 р.-

(рапорти, інформаційні листи, 07 липня 
довідки) про їх виконання за 2009 2009 р. 
р1к. 
Том 1 

3012 14/2 Завдання, доручення Генеральної 24 липня 182 
- прокуратури України та матеріали 2009 р.-

(рапорти, інформаційні листи, 30 грудня 
довідки) про їх виконання за 2009 2009 р. 
р1к. 
Том 2 (останній) 

3013 14/4 Документи ( аналізи, узагальнення, 15 січня 41 
- огляди) з питань м1жнародного 2009 р.-

співробітництва та правової 10 липня 
допомоги, складені ВІДДІЛОМ, за 2009 р. 
2009 рік 

3014 14/5 Документи (довідки, інформації, 06 квітня 21 
- рапорти) відділу з питань міжна- 2009 р.-

родного співробітництва та право- 17 листо-
вої ДОПОМОГИ за 2009 рік пада 

2009 р. 

16. Ві.ц.ціл (rRyna} з питань наrля.цу за .цо.цеRжанням законів ПRИ виконанні
су,цових Rішень у КRИмінальних СПRавах

2 
а також ПRИ застосуванні інших

захо.ців ПRимусовоrо хаRаКТеRУ пов'язаних з обмеженням особистої 
свобопи rоомадян 

І 3
�5

16/2 Довідки в1дд1лу за результатами 13 січня 185 
перев1рок Чортківського СЛІДЧОГО 2009 р.-
ізолятора (Тернопільська область) ЗО червня 
за 2009 рік. 2009 р. 
Том 1 

3016 16/2 Довідки в1дд1лу за результатами 06 липня 250 
+- перев1рок Чортківського СЛІДЧОГО 2009 р.-

ізолятора (Тернопільська область) 31 грудня 
і за 2009 рік. 2009 р. 

Том 2 (останній) 
3017 16/3 Довідки відділу за результатами 28 січня 35 

-\- перевірок приймальника-розподіль- 2009 р.-
І ника для осіб, затриманих за 22 жовтня 

• бродяжництво, за 2009 рік 2009 р . 
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3019 
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+ 

3021 
-\--

3022 
-t

3023 
-+ 

2 

16/6 

16/6 

16/11 

16/11 

16/11 

16/11 
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Довідки вщдшу за результатами 
перевірок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
інспекціях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту У країни з питань 
виконання покарань в Тернопіль
ської області, відділах державної 
виконавчої служби за 2009 рік. 
Том 1 
Довідки в1дд1лу за результатами 
перевірок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
інспекціях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль
ської області, відділах державної 
виконавчої служби за 2009 рік. 
Том 2 (останній) 
Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо
давства та матеріали (рапорти, ін
формаційні листи, довідки) до них 
за 2009 рік. 
Том 1 
Подання про усунення порушень 
кримінально-виконавчого законо
давства та матеріали (рапорти, ін
формаційні листи, довідки) до них 
за 2009 рік. 
Том2 

Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо
давства та матеріали (рапорти, ін
формаційні листи, довідки) до них 
за 2009 рік. 
Том З 
Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо
давства та матеріали (рапорти, ін
формаційні листи, довідки) до них 
за 2009 рік. 
Том 4 (останній) 

4 

08 січня 
2009 р.-

30 травня 
2009 р. 

01 червня 
2009 р.-

03 грудня 
2009 р. 

02 січня 
2009 р.-

28 лютого 
2009 р. 

02 березня 
2009 р.-

30 травня 
2009 р. 

01 червня 
2009 р.-

14 вересня 
2009 р. 

15 вересня 
2009 р.-

31 грудня 
2009 р. 

5 6 

191 

201 

174 

155 

167 

97 
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3024 16/27 Узагальнення ЩОДО стану нагляду 02 січня 53 

за додержання кримінально-вик0- 2009 р.-
навчого законодавства, складею 24�� 
відділом, за 2009 рік 2009 р. 

3025 16/28 Узагальнення та анал1зи В1дд1Лу 12 січня 8 
t щодо стану нагляду за додержан- 2009 р.-

ням кримінально-виконавчого зако- 19 березня 
но давства шдпорядкованими 2009 р. 
прокурорами за 2009 рік 

19.Ві,ц,ціл ста(!шого помічника П(!О�(!О(!а області з питань (!Озгля,цу листів 
та поийомv гоомалян 

3026 19/3 Довідки про результати перевірок з 08 січня 169 
-- питань розгляду листів та прийому 2009 р.-

громадян у міськрайпрокуратурах 31 грудня 
за 2009 рік 2009 р. 

3027 19/4 Довідки про результати перевірок з 21 січня 28 
- питань розгляду звернень у 2009 р.-

ВІддшах прокуратури області за 02 березня 
2009 рік 2009 р. 

3028 19/5 Документи ( звернення, заяви, 08 січня 182 
- інформаційні листи) з питань 2009 р.-

розгляду звернень громадян за 14 січня 
2009 рік. 2009 р. 
Том 1

3029 19/5 Документи ( звернення, заяви, 08 січня 201 
- інформаційні листи) 2009 р.-з питань 

розгляду звернень громадян за 22 січня 
2009 рік. 2009 р. 
Том2 

3030 19/5 Документи ( звернення, заяви, 02 березня 126 
-

інформаційні листи) 2009 р.-з питань 
розгляду звернень громадян за 13 липня 
2009 рік. 2009 р. 
Том 3 ( останній) 

3031 19/6 Протоколи (без номерів) опера- 19 січня 34 
f тивних нарад відділу при прокуро- 2009 р.-

рові області та його заступниках за 01 жовтня 
2009 рік 2009 р. 

3032 19/8 Листи - орієнтування, інформаційні 10 січня 92 
- листи-зауваження з питань розгля- 2009 р.-

ду звернень Генеральної прокура- 23 вересня 
тури У країни, що стосуються про- 2009 р. 
куратури області, за 2009 рік
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20. Фінансово-rоспо,цаІ!ський вілліл

Фінансовий звіт (баланс) з основної 
діяльності прокуратури області за 
2009 рік 
Штатний розпис працівників про-
куратури області на 2009 рік 
Бюджет (кошторис доходів 1

видатків) прокуратури області за 
2009 рік 
Статистичні ЗВІТИ з пращ, про 
травматизм на виробництві, про 
зайнятість і працевлаштування ін-
валідів (ф. № 1-ПВ, ф. № 7-тнв) за 
2009 рік 
Статистичні звіти про інвестиції в 
основний каштал, про 

. . 
кашталью 

інвестиції, про наявність обчислю-
вальної техніки, про роботу авто-
транспорту, про залишки 1 вик0-
ристання енергетичних матер1ал1в 
та продуктів переробки нафти, про 
результати використання палива, 
теплоенергії та електроенергії, про 
наявність та рух основних засобів 
( ф. № 1-інв., ф. № 2-інв.,ф. №2-інф., 
ф.№ 2-тр., ф.3 4мтп, ф. № 11-МТП, 
ф. № 11-03) за 2009 рік 
Податкові розрахунки зборів за 
забруднення навколишнього при-
родного середовища за 2009 рік 
Податковий розрахунок видатків на 
виплати компенсації пільг 
працшникам прокуратури області, 
ЯКІ потерпши в насшдок 
Чорнобильської катастрофи за 2009 
рік 
Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь платників податку, і сум 
утриманого з них податку ( ф. № 1-
ДФ) за 2009 рік 

І 5 І б 

67 

42 

355 

31 

9 

1 

36 

39' 
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3041 Звіти про перерахування грошових ,f.2 
t сум на загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне пенсійне стра-
хування, страхування на випадок 
безробіття та від нещасних випа-
дків на виробництві за 2009 рік 

2009 QЇК 
04/2. Ві,ц,ціл за ,цо,це12жанням законів 012ганами внут12ішніх сп12ав

2 
ПQО 

ПІ�ова,цженні опе12ативно 12озшукової ,ціяльності2 ,цізнання та ,цосу.gового 
слі,цства 

3041 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 09 листо- 128 

а України та матер1али (рапорти, пада 
- інформаційні листи, довідки) про їх 2009 р.-

виконання відділом за 2009 - 201 О 31 грудня 
роки 2010 р. 
Том 1 

3041 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 11 січня 152 

б України та матеріали (рапорти, 2009 р.-
-

інформаційні листи, довідки) про їх 31 грудня 
виконання відділом за 2009 - 201 О 2010 р. 
роки 
Том 2 (останній) 

2010 QЇК 
ІВі,ц,ціл за ,цо.цеQжанням законів ОQrанами внут12ішніх СПQЗВ2 

ПQО 
пQова,цженні опеІ!ативно 12озшукової .ціяльності

2 
,цізнання та .цос:у,цового 

слі.цства 

3042 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 26 січня 124 
- України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 06 квітня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 1 І 

3043 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 09 лютого 326 
- України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 27 вересня 
виконання відділом за 2010 рік. 2010 р. 
Том 2 

3044 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 15 лютого 282 
-

України (рапорти, 2010 р.-та матер1али 
інформаційні листи, довідки) про їх 03 березня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 3 
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3045 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 17 лютого 158 
-

України та матер1али (рапорти, 2010 р. 
інформаційні листи, довідки) про їх 01 квітня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том4 

3046 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 02 березня 234 
,.-. 

України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 12 квітня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 5 

3047 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 22 квітня 191 
--

України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 03 травня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том б 

3048 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 24 травня 191 
- України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 20 серпня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том7 

3049 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 21 серпня 154 
-

України (рапорти, 201 Ор.-та матер1али 
інформаційні листи, довідки) про їх 25 серпня 
виконання відділом за 20 І О рік. 2010 р.-
Том 8 

3050 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 25 серпня 158 
---

України (рапорти, 2010 р.-та матер1али 
інформаційні листи, довідки) про їх 27 серпня 
виконання відділом за 201 О рік. 201 Ор.-
Том9 

3051 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 27 серпня 163 
-

України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 17 вересня 
виконання відділом за 20 І О рік. 2010 р. 
Том 10 

3052 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 23 вересня 174 
України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 17 жовтня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 11 

І 
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3053 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 24 вересня 204 
-

України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 28 жовтня 
виконання відділом за 2010 рік. 2010 р. 
Том 12 

3054 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 листо- 133 
- України та матеріали (рапорти, пада 

інформаційні листи, довідки) про їх 2010 р.-
виконання відділом за 201 О рік. зо листо-
ТомlЗ пада 

2010 р. 
3055 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 грудня 191 
-

України матеріали (рапорти, 2010 р.-та 
інформаційні листи, довідки) про їх 31 грудня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 14 

3056 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 30 вересня 153 
-

України та матеріали (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 31 грудня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 15 

3057 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 жовтня 232 
-

України (рапорти, 2010 р.-та матер1али 
інформаційні листи, довідки) про їх 31 грудня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 16 

3058 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 листо- 200 
- України та матер1али (рапорти, пада 

інформаційні листи, довідки) про їх 201 Ор.-
виконання відділом за 201 О рік. 31 грудня 
Том 17 ( останній) 2010 р. 

3059 04/2-3 Матеріали (рапорти, інформаційні (),5� 101 
+ листи, довідки) перевірок відділом 2010 р.-

прокуратури області роботи iJ-o/W,-�.2 
міськрайпрокуратур та оргаюв 2010 р. 

- внутрішніх справ, ДОВІДКИ про 
..

- надання їм практичної допомоги за • І 

= 
2010 рік 

� 
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3053 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 24 вересня 204 

України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 28 жовтня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 12 

3054 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 листо- 133 
України та матер1али (рапорти, пада 
інформаційні листи, довідки) про їх 2010 р.-
виконання відділом за 201 О рік. 30 листо-
Том 13 пада 

2010 р. 
3055 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 грудня 191 

України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 31 грудня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 14 

3056 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 30 вересня 153 
України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 31 грудня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 15 

3057 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 жовтня 232 
України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 31 грудня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 16 

3058 04/2-1 Завдання Генеральної прокуратури 01 листо- 200 
України та матер1али (рапорти, пада 
інформаційні листи, довідки) про їх 2010 р.-
виконання відділом за 201 О рік. 31 грудня 
Том 17 (останній) 2010 р. 

3059 04/2-3 Матеріали (рапорти, інформаційні с.---.5' �чпр 101 

листи, довідки) перевірок відділом 2010 р.-
прокуратури області роботи �2-�� 
міськрайпрокуратур та органів 2010 р. 
внутрішніх справ, ДОВІДКИ про 
надання їм практичної допомоги за 
2010 рік 
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Матеріали (рапорти, інформаційні J!f.,j_,u_� 
листи, довідки) перевірок відділом 2010 у.
прокуратури області виконання та #/J�.R.

додержання законів у Чортківсь- 201 О р. 
кому слідчому ізоляторі (Терно-
пільська область за 201 О ІК 

3061 04/2-5 Аналізи та узагальнення вІддшу 11 січня 

3062 
+ 

щодо додержання закоюв органами 2010 р.-
внутрішніх справ, при провадженні 11 лютого 
оперативно розшукової діяльності, 201 О р. 
дізнання та досудового слідства за 
2010 ІК

04/2-6 Подання, постанови про порушення 
дисципшнарних проваджень за 
додержанням закоюв органами 

. . . внутрІшюх справ, про провадженнІ
оперативно розшукової діяльності, 
д�знання та досудового слідства, 
внесею вІддшом прокуратури 
області, за 201 О 1к 

04 січня 
2010 р.-

25 листо
пада 

2010 р. 

5 6 
12 

8 

250 

04/3.Відділ нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та 

іншими становами які ве ть бо отьб з о ганізованою злочинністю 

3063 04/3-1 Завдання Генеральної прокуратури 12 січня 22Ч 
+ України та матеріали (рапорти, 2010 р.

інформаційні листи, довідки) про їх 03 березня 

3064 04/3-1 

04/3-1 

3066 04/3-1 
t 

виконання відділом за 201 О рік. 201 О р. 
Том 1 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 201 О рік. 
Том 2 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 201 О рік. 
Том 3 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 201 О рік. 
Том 4 останній) 

23 березня 
2010 р.-
05 липня 
2010 р. 

07 липня 
2010 р.-

12 вересня 
2010 р. 

22 вересня 
2010 р.-

30 грудня 
201 Ор. 

140 

256 

247 
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3068 

3069 

3070 
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04/3-2 Документи (рішення (копіі) колегій 
Генеральної прокуратури України з 
питань виконання завдань, поста
нови (копії) координаційних та 
МІЖВІДОМЧИХ нарад, довідки) про 
результати перевІрок вІддшом 
підвідомчих прокурорів за 201 О рік 

04/3-3 Аналізи та узагальнення в1ддІлу
щодо додержання закоюв 

. . 

спещальними пщроздшами та 
ІНШИМИ установами, я·кі ведуть 
боротьбу з оргаюзованою 
злочинністю за 201 О рік 

04/3-4 Документи (методичні рекомен
дації за додержанням закоюв 

. . 
спещальними шдроздшами та 
ІНШИМИ установами, яю ведуть 
боротьбу з організованою злочин
ністю, інформаційні листи, пропо
зиції) з питань діяльності 
спеціального підрозділу за 201 О рік 

04/3-5 Довідки відділу про наслідки щодо 
додержання законів при прийманні, 
реєстрації та вир1шення заяв 1 
повідомлень про злочини або ті, що 
готуються, в УБОЗ (Управління 
боротьби з організованою злочин
ністю) УМВСУ (Управління Мініс
терства внутрішніх справ України) 
та ВБКОЗ (відділ боротьби з ко
рупщєю та організованою зло
чинністю) області, за 201 О рік 

3071 04/3-
6-1

Довідки вІдд1лу про наслідки 
вивчення матер1алш спещальних

3072 04/3-
7-1

. . . 
шдроздш1в про вщмову в 
порушенні кримінальних справ за 
2010 рік 

Довідки в1дд1лу по вивчених 
кримінальних справах за 201 О рік 

4 
27 січня 
2010 р.-

12; - о '{.,9. 

2010 р. 

14 січня 
2010 р.-
25 січня 
2010 р. 

30 січня 
2010 р.-

30 грудня 
2010 р. 

05 січня 
2010 р.-

30 грудня 
2010 р. 

01 січня 
2010 р.-

28 грудня 
2010 р. 

29 січня 
2010 р.-

30 червня 
2010 р. 

5 6 

209 

22 

71 

1Ч9 

205 

233 
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O4/4.СтаJ:!ший помічник ПJ:!O!SYJ:!OJ:!a області з питань нагля,цу за 
.цо.цеJ:!жанням законів ОJ:!Ганами СБУ2 .ЦСJ:!жавної митної сл:1:жби УкІ!аїни 

3073 
+ 

3074 
-t-

ПJ:!И ПJ:!ова.цженні опеJ:!ативно-І!озшукової ,ціяльності
2 
l!,ізнання та 

04/4-4 

04/4-5 

.цосу.цового слі,цства 

Документи (протоколи (без номе-
рів) та постанови оперативних, 
міжвідомчих та координаційних на-
рад, рішення (копіі) колегій Гене-
ральної прокуратури), ЩО стосу-
ються роботи відділу, за 2010 рік 
Посадова 

. . 
шструкц1я старшого 

помічника відділу, затверджена 25 
січня 201 О рокv 

21 січня 78 
2010р.-

28 грудня 
2010 р. 

25 січня 9 
2010 р. 

04/5. Ві.ц,ціл наг ля.цу за .цо.це(!жанням законів О(!Ганів по,цаткової міліції ПJ:!И 
П(!Ово.цженні оnеJ:!ативно-(!озшукової .ціяльності

2 
,цізнання та ,цосу.цового 

слі.цства 

3075 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 13 січня 209 
листи, довідки) перевірок за зав- 201 Ор.-
даннями та директивами Гене- 27 березня 
ральної прокуратури України, 2010 р. 
складені відділом, за 201 О рік. 
Том 1 

3076 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні Jd�д_ 229 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями та директивами Гене- 2'd.липня 
ральної прокуратури України, 2010 р. 
складені відділом, за 201 О рік. 
Том 2 

3077 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 08 серпня 101 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями та директивами Гене- 05 вересня 
ральної прокуратури України, 2010 р. 
складені відділом, за 201 О рік. 
Том 3 

3078 04-5-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 08 жовтня 223 
листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-
даннями та директившш Гене- 12 жовтня 
ральної прокуратури України, 2010 р. 
складені відділом, за 201 О рік. 
Том 4 

І 
І 



І 2 
3079 04-5-1 

+ 

3080 04/5-2 

+ 

3081 04/5-3 
t 

3082 04/5-4 
t-

3083 04/5-5 
-

3084 04/5-6 
-

150 

3 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав-
даннями та директивами Генераль-
ної прокуратури України, складені 
відділом, за 201 О рік. 
Том 5 (останній) 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області міськрай-
прокуратур за 201 О рік 
Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області органів 
податкової міліції за 201 О рік 
Аналізи та узагальнення щодо до-
держання законів оргаюв подат-
кової міліції при провадженю 
оперативно-розшукової 

. . 
ДІЯЛЬНОСТІ, 

дізнання та досудового слідства, 
складені відділом, за 201 О рік 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад відділу, проведених при 
прокуророві області та його заступ-
никах, за 201 О рік 
Подання про усунення порушень 
закоюв, постанови про порушення 
дисциплінарних проваджень за до-

. . 
держанням закоюв оргаюв подат-
кової міліції при проводженні опе-
ративно-розшукової 

. . 
ДІЯЛЬНОСТІ, 

ДІзнання та досудового сmдства, 
внесених ВІДДІЛОМ прокуратури 
області, за 201 О рік 

4 5 
13 жовтня 130 
2010 р.-

15 грудня 
2010 р. 

17 лютого 16 
2010 р.-

24 грудня 
2010 р. 

31 березня 56 
2010 р.-

20 грудня 
2010 р. 
11 січня 33 
2010 р.-

21 грудня 
2010 р. 

26 січня 114 
2010 р.-

20 грудня 
2010 р. 

26 січня 38 
2010 р.-

20 серпня 
2010 р. 

05/1. Ві,ц,ціл п�е,цставництва інте�есів г�ома,цян та ,це�жави в с�,цах 

3085 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 04 січня 255 
-+ ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 13 січня 
ки) про їх виконання відділом за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 1 

6 

І 
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3086 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 22 лютого 266 

+ 
ратури У країни та матеріали (ра- 2010 р.-
порти, інформаційні листи, довід- 31 березня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2010 р. 

2010 рік. 
Том2 

3087 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 20 січня 159 

+ ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-
порти, інформаційні листи, довід- 24 лютого 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2010 р. 
2010 рік. 
Том З 

3088 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 02 березня � .

t ратури України та матеріали (ра- 2010 р.- ).:(Р, 
порти, інформаційні листи, довід- 05 липня 
ки) про їх виконання відділом за 2010 р. 

2010 рік. 
Том4 

' 

3089 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 07 липня 153 
+ ратури У країни та матеріали (ра- 2010 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 26 липня 
ки) про їх виконання ВІДДІЛОМ за 2010 р. 

2010 рік. 
Том 5 

3090 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 12 липня 191 
+- ратури У країни та матеріали (ра- 2010 р.-

І порти, інформаційні листи, довід- 26 липня 
І ки) про їх виконання в1ддІЛом за 2010 р. 

2010 рік. 
Том б 

3091 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 12 липня 179 
+ ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-

порти, інформаційні листи, довід- ЗОлипня 
ки) про їх виконання відділом за 2010 р. 

2010 рік. 
І 
І Том7 

3092 05/1-2 Доручення Генеральної проку- 16 липня 182 
+ ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-

порти, інформаційні листи, довід- 12 серпня 
ки) про їх виконання відділом за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 8 



1 2 

3093 05/1-2 

+ 

3094 05/1-2 

t 

3095 05/1-2 
t 

3096 05/1-2 
-+ 

3097 05/1-2 
+ 

3098 05/1-2 

3099 0511-6 

152 

3 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх викона_ння відділом за 
2010 рік. 
Том 9 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання в1ддшом за 
2010 рік. 
Том 10 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання відділом за 
2010 рік. 
Том 11 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання відділом за 
2010 рік. 
Том 12 
Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання відділом за 
2010 рік. 
Том 13 

Доручення Генеральної проку-
ратури України та матеріали (ра-
порти, інформаційні листи, довід-
ки) про їх виконання відділом за 
2010 рік. 
Том 14 ( останній) 

Методичні рекомендації, інформа-
ційні листи з питань представ-
ництва інтересів громадян та дер-
жави в судах, 
відділом, за 201 О рік 

. . 
шдготовлею 

4 5 6 

16 серпня 172 
2010 р.-

08 вересня 
2010 р. 

08 вересня 237 
2010 р.-

09 вересня 
2010 р. 

04 жовтня 177 
2010 р.-

08 жовтня 
2010 р. 

14 жовтня 180 
201 Ор.-

27 жовтня 
2010 р. 

29 жовтня 171 
2010 р.-

10 листо-
пада 

2010 р. 

03 грудня 171 
2010 р.-

29 грудня 
2010 р. 

25 лютого 46 

2010 р.-
27 серпня 

2010 р. 
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З 100 05/1-8 Документи ( аналізи, узагальнення, 10 січня 18 

t ДОВІДКИ, інформаційні листи) від- 2010 р.-
дшу інформаційного та ор1єнтов- 15 серпня 
ного характеру за 201 О рік 2010 р. 

3101 05/1-9 Матеріали (рапорти, інформаційні 29 січня 208 
+ листи, довідки) перевірок відділом 2010 р.-

прокуратури області роботи 08 грудня 
міськрайпрокуратур за 201 О рік 2010 р. 

3102 05/1- Протоколи (без номерів) оператив- 25 січня 99 
11 них нарад вщдшу, проведених при 2010 р.-

прокуророві області та його 12 грудня 
заступниках, за 201 О рік 2010 р. 

3103 05/1- Положення про розподіл обов' язків 25 січня 17 
41 між працівниками відділу, затвер- 201 Ор.-

джені у 20 І О році 27 лютого 
2010 р. 

05/3. Ві,ц,ціл ста�шого помічника п�о!9::�о�а області з питань захистv 
інте�есів ГQома,цян та ,це�жави п�и виконанні с1:.цових �ішень 

3104 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 13 січня 185 
+ ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-

порти, інформаційні лисисти, до- 22 березня 
відки) про їх виконання відділом за 201_0 р. 
2010 рік. 
Том 1 

3105 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 01 квітня 237 
+ ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-

порти, інформаційні лисисти, до- 16 квітня 
відки) про їх виконання відділом за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 2 

3106 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 29 квітня 277 
+ ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-

порти, інформаційні лисисти, ДО- 21 травня 
відки) про їх виконання відділом за 2010 р. 
2010 рік. 
Том З 
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3107 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 30 вересня 242 

t ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-
порти, інформаційні листи, до- 08 жовтня 
відки) про їх виконання відділом за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 4 

3108 05/3-4 Доручення Генеральної проку- 07 липня 111 

+- ратури України та матеріали (ра- 2010 р.-
порти, інформаційні листи, до- 29 грудня 
відки) про їх виконання відділом за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 5 (останній) 

3109 05/3-6 Протоколи (без номерів) оператив- 14 квітня 28 
+ них нарад вщдшу, проведених при 2010 р.-

прокуроров1 області та його 10 листо-
заступниках, за 20 І О рік пада 

2010 р. 
3110 05/3-7 Матеріали (рапорти, інформаційні 05 лютого 111 
t листи, довідки) перевірок відділом 2010 р.-

прокуратури області роботи 17 грудня 
міськрайпрокуратур за 201 О рік 2010 р. 

3111 05/3-9 Документи ( аналізи, узагальнення, 14 січня 210 
+ довідки, інформаційні листи) від- 2010 р.-

дшу інформаційного та ор1єнтов- 01 жовтня 
ного характеру за 201 О рік 2010 р. 

06/2.Ві.ц.ціл нагля.цу за �озслі.цуванням к�имінальних сп�ав слідчими 
о�ганами п�окуRаn:�и області 

3112 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 21 січня 156 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказівками, директивами 30 березня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том 1 

3113 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 02 березня 202 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказівками, директивами 09 квітня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том 2 
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З 114 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 02 березня 200 

t листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-
даннями, вказівками, директивами 22 квітня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том З 

З 115 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 02 березня 189 
;-- листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказшками, директивами 2ьквітня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том4 • 

3116 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні О.6квfгня 153 
t листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказ1вками, директивами JУ; травня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том 5 

3117 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 21 травня 172 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказшками, директивами 05 серпня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том 6 

З 118 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 05 серпня 172 
t листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказівками, директивами 30 серпня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том 7 

З 119 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 31 серпня 193 
+ листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказ1вками, директивами 15 вересня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том 8 

3120 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 31 серпня 119 
t листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказівками, директивами 28 жовтня 
tенеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 2010 рік. 
Том9 
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3121 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 24 вересня 262 
t листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказівками, директивами 24 листо-
Генеральної прокуратури України, пада 
проведені відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 10 

3122 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 12 жовтня 210 
t листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказ1вками, директивами 22 листо-
Генеральної прокуратури України, пада 
проведені відділом за 2010 рік. 2010 р. 
Том 11 

3123 06/2-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 15 жовтня 159 
t листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-

даннями, вказшками, директивами 31 грудня 
Генеральної прокуратури України, 2010 р. 
проведені відділом за 201 О рік. 
Том 12 (останній) 

3124 6/2-2 Матеріали (рапорти, інформаційні 21 травня 20 
-

листи, довідки) перевірок відділом 2010 р.-
прокуратури області роботи 01 листо-
міськрайпрокуратур за 201 О рік пада 

2010 р, 
3125 6/2-3 Документи ( аналізи, узагальнення, 15 січня 118 
-

ДОВІДКИ, інформаційні листи) від- 2010 р.-
дшу інформаційного та орієнтов- 29 грудня 
ного характеру за 2010 рік 2010 р. 

3126 6/2-4 Протоколи (без номерів) опера- 09 лютого 32 
-

тивних нарад відділу, проведених 2010 р.-
при прокуророві області та його 23 грудня 
заступниках, за 201 О рік 2010 р. 

07/1. Ві.ц.ціл захисп майнових
2
інших особистих п12ав і свобо.ц г12ома.цян та 

інте�есів .це�жави 

3127 07/1-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) перевірок за зав-
даннями, вказівками та директива-
ми Генеральної прокуратури 
України, здійснені відділом за 2010 
р1к. 
Том 1 

26 лютого 
2010 р.-

09 жовтня 
2010 р. 

221 

...., " lJ...,. J1



1 2 з 

157 

4 

3128 07/1-1 Матеріали (рапорти, інформаційні 09 вересня 
листи, довідки) перевірок за зав- 2010 р.-
даннями, вказівками та директива- 27 листо-
ми Генеральної прокуратури пада 
України, здійснені ВІДДІЛОМ, за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 2 (останній) 

3129 07/1-2 Протести в порядку загального 
--

нагляду на акти, що суперечать 

законам захисту майнових,інших 
особистих прав і свобод громадян 

3130 07/1-3 

07/1-4 

3132 07/1-5 
+ 

3133 07/1-6 
-t-

. . 

та штересІв держави, складею 
ВІДДІЛОМ прокуратури області, за 
2010 рік 
Подання про усунення порушень 
закону захисту майнових, ІНШИХ 
особистих прав і свобод громадян 
та інтересів держави, причин та 
умови, що їм сприяють, складені 
ВІДДІЛОМ прокуратури област,і за 
2010 рік 
Методичні рекомендації щодо 
захисту майнових,інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави, інформаційні листи, 
листи-зауваження прокуратури 
області, розроблені вІддшом, за 
2010 рік 
Аналізи та узагальнення 
прокурорського нагляду щодо 
захисту майнових,інших особистих 
прав і свобод громадян та інтересів 
держави) ВІДДІЛУ прокуратури 
області за 201 О рік 
Довідки в1ддІлу за результатами 
перев1рок роботи міськрайпро
куратур за 201 О рік 

3134 
+ 

07 /1-7 Протоколи (без номерів) опера
тивних нарад відділу, проведених 
при прокуророві області та його 
заступниках, за 201 О рік 

09 січня 
2010 р.-

31 грудня 
2010 р. 

20 травня 
2010 р.-

29 листо
пада 

2010 р. 

17 лютого 
2010 р. 

23 грудня-
2010 р. 

15 січня 
2010 р.-

12 лютого 
2010 р. 

01 лютого 
2010 р.-

15 жовтня 
2010 р. 

17 березня 
2010 р.-

24 rрудня 
2010 р. 

5 6 

233 

194 

85 

181 

ь 

144 

121 
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07/1/2. Ві,ц,ціл ста(!шого помічника П(!ОЮ:(!О(!а області з питань нагля,цу за 

,цо,це(!жанням законів П(!О а,цмініст(!ативні П(!аВОПО(!ушення 

3135 0711/2- Матеріали (довідки, інформаційні 13 січня 243 
,--

1 листи) перев1рок за завданнями, 2010 р.-
вказівками, директивами Генераль- 09 березня 
ної прокуратури України, прове- 2010 р. 
дені відділом, за 201 О рік. 
Том 1 

3136 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 12 березня 239 
+ 1 листи) перев1рок за завданнями, 2010 р.-

вказівками, директивами Генераль- 16 квітня 
ної прокуратури України, прове- 2010 р. 
дені відділом, за 201 О рік. 
Том 2 

3137 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 29 квітня 193 
1 листи) перешрок за завданнями, 2010 р.-

вказівками, директивами Генераль- 20 грудня 
ної прокуратури України, прове- 2010 р. 
дені відділом, за 201 О рік. 
Том З 

3138 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 05 жовтня 214 
1 листи) перев1рок за завданнями, 2010 р.-

вказівками, директивами Генераль- 01 листо-
ної прокуратури України, прове- пада 
дені відділом, за 201 О рік. 2010 р. 
Том 4 

3139 07/1/2- Матеріали (довідки, інформаційні 19 жовтня 144 
+ 1 листи) перевірок за завданнями, 2010 р.-

вказівками, директивами Генераль- 22 грудня 
ної прокуратури України, прове- 2010 р. 
дені відділом, за 201 О рік. 
Том 5 (останній) 

3140 07/1/- Матеріали (довідки, рапорти, lН- 05 лютого 171 
-

2-2 формаційні листи) 2010 р.-перев1рок 
відділом прокуратури області 17 грудня 
міськрайпрокуратур за 201 О рік 2010 р. 

3141 07/1/- Документи ( аналізи, узагальнення, 15 січня 190 
2-3 ДОВlДКИ, інформаційні листи) ВlД- 2010 р.-

дшу інформаційного та орієнтов- 04 жовтня 
ного характеру за 201 О рік 2010 р. 



3142 
t 

2 
07/1/ -

2-4 
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Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідк�) перевірок за наслі
дками перевірок старшого пом1ч
ника прокурора області щодо до
держання законів про адм1юстра
тивні правопорушення за 201 О рік 

4 
22 січня 
2010 р.-

05 грудня 
2010 р. 

3143 07/1/2- Протоколи (без номерів) опера
тивних нарад відділу, проведених 
при прокуророві області та його 
заступниках, за 201 О рік 

24 березня 
2010 р.-
16 листо 

пада 
2010 р. 

t 
5 

3144 07/1/2/ Документи (протести, подання, 
+ -6 довідки) прокурорського реагуван

ня, внесені в1ддшом прокуратури 
області, за 201 О рік 

29 квітня 
2010 р.-

07 грудня 
2010 р. 

3145 07/1/2- Методичні рекомендації щодо до- 29 січня 
2010 р.-

17 грудня 
2010 р. 

3146 

3147 
-+ 

3148 
-

7 а  держанням законів про адміністра
тивю правопорушення та інфор
маційні листи, листи-зауваження 
прокуратури області, складею 
відділом, за 201 О рік 

07 /3. Віппіл захистv пюав і свобод неповнолітніх 

07 /3--2 Завдання Генеральної прокуратури 29 січня 

07/3-2 

України та матеріали (рапорти, 2010 р.-
інформаuійні листи, довідки) про їх 213 
виконання відділом за 201 О рік. лютого 
Том 1 2010 р. 
Завдання Генеральної прокуратури 
У країни та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 201 О рік. 
Том2 

24 лютого 
2010 р.-

23 березня 
2010 р. 

07 /3-2 Завдання Генеральної прокуратури 
У країни та матер� али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 

246виконання відділом за 20 l О рік. 
Том3 

24 березня 
2010 р.-

03 червня І
2010 р. 

3149 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 
України та матеріали (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 201 О рік. 
Том4 

04 червня 
2010 р.-
07 липня 
2010 р. 

-

5 6 
243 

57 

248 

60 

79 

218 

178 

·:i·c+
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3150 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 16 ЛИПНЯ 243 
- України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 18 серпня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 5 

3151 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 19 серпня 237 
України та матер1али (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 16 жовтня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 6 

3152 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 27 серпня 119 
-+ України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 17�,). 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 7 

3153 07/3-2 Завдання Генеральної прокуратури 23 липня 153 
+ України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 03 листо-
виконання відділом за 201 О рік. пада 
Том 8 (останній) 2010 р. 

3154 07/3-3 Протоколи (без номерів) оператив- 22 січня 148 
-

2010 р.-них нарад, проведених ВІДДІЛОМ

при прокуророві області та його 31 грудня 
заступниках, за 201 О рік 2010 р. 

3155 07/3-4 Методичні рекомендації інфор- 29 січня 37 
- маційні листи, ЩОДО підвищення 2010 р.-

ефективності нагляду за додер- 29 жовтня 
жанням прав неповноштюх, 2010 р. 

-
складені відділом за 201 О рік 

3156 07/3-5 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 05 лютого 54 
- перевірок міськрайпрокуратур за 2010 р.-

2010 рік 17 грудня 
2010 р. 

3157 07/3-6 Аналізи та узагальнення вщдшу з 14 січня 90 
- питань нагляду за додержанням 2010 р.-

законів про права неповнолітніх за 17 грудня 
2010 рік 2010 р. 

3158 07/3-8 Протести, подання, приписи, поста- 22 січня 242 
- нови про порушення дисциплінар- 2010 р.-

них проваджень нагляду за 04 листо-
додержанням прав неповноштн1х, пада 
внесених відділом, за 201 О рік 2010 р. 
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O7/4.Ста(!ший помічник ПJ:!O!SYJ:!Ol!a області з питань нагля,!!у за 
,!!О,!!Є(!Ж3ННЯМ П(!И(!О,!!ООХО(!ОННОГО СЄ(!Є,!!ОВИ!Ца 

3158 07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 12 січня 188 

а ДОВІДКИ, інформаціі) аналітичного 2010р.-
та орієнтовного характеру з питань 27 липня 
нагляду за додержанням 2010 р. 
природоохоронного середовища, 
складені відділом, за 201 О рік. 
Томl 

3159 07/4-2 Документи (узагальнення, аналізи, 26 серпня � 
-r ДОВІДКИ, інформації) аналітичного 2010 р.- d::L)..-

-
та ор1єнтовного характеру з питань 26 грудня 
нагляду за додержанням 2010 р. 
природоохоронного середовища, 
складені відділом, за 201 О рік. 
Том 2 ( останній) 

3160 07/4-3 Довідки про результати перевірок 15 січня 166 

ВІДДІЛОМ прокуратури області 2010 р.-
роботи міськрайпрокуратур за 201 О 15 червня 
р1к 2010 р. 
Томl 
(січень -червень) 

3161 07/4-3 Довідки про результати перев1рок 18 червня 153 
+ 

ВІДДІЛОМ прокуратури області 2010 р.-
роботи міськрайпрокуратур за 201 О 30 грудня 

рІК 2010 р. 
Том 2 (останній) 
(липень- серпень) 

3162 07/4-4 Документи відділу (подання, довід- 13 січня 274 
+ ки, рапорти) прокурорського реагу- 2010 р.-

вання з питань нагляду за додер- 24 грудня 
жанням природоохоронного сере- 2010 р. 
до вища за 201 О рік 

O8/2.Ста�ший помічник П(!ОКУІ!ОІ!а області з питань нагля,!!у за 
доD еожанням та застосvванням законів на тnанспооті 

3163 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 13 січня 269 

-+ України та матеріали (рапорти, 2010 р.-
інформаційні листи, довідки) про їх 05 травня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 1 

l-SS 
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3164 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 02 березня 199 
t України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 10 березня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том2 

3165 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 31 березня 119 
t України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 30't.�.R 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том3 

3166 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 01 липня 301 
t України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 26 серпня 
виконання відділом за 201 Орік. 2010 р. 
Том:4 

3167 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 30 липня 146 
+ України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 03 жовтня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том 5 

3168 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 02 вересня 157 
-\- України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 17 вересня 
виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
Том6 

3169 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 01 жовтня 102 
+ України та матер1али (рапорти, 2010 р.-

інформаційні листи, довідки) про їх 29 жовтня 
І виконання відділом за 201 О рік. 2010 р. 
І Том7 
3170 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 08 листо- 308 

України та матеріали (рапорти, пада 
інформаційні листи, довідки) про їх 2010 р.-
виконання відділом за 201 О рік. 
Том 8 -

3171 08/2-3 Завдання Генеральної прокуратури 09 255 
України та матер1али (рапорти, листопада 
інформаційні листи, довідки) про їх 2010 р. 
вико'нання відділом: за 201 О рік. 10 
Том9 листопада 

2010 р. 
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1 2 
3172 08/2-3 
+ 

3173 08/2-5 
t 

3174 08/2-6 
t 

3175 08/2-7 
-\-

3176 08/2-8 
-
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3 
Завдання Генеральної прокуратури 
України та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) про їх 
виконання відділом за 201 О рік. 
Том 1 О( останній) 
Аналізи та узагальнення з питань 
нагляду за додержання законо-
давства на транспорті за 201 О рік 

Матеріали (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) за наслідками пере-
вірок старшим помічником проку-
рора області з питань нагляду за 

. . 
додержанням закоюв на транспорт� 
за 2010 рік 

Завдання прокурора обасті транс-
портному прокурору та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи,

довідки) про їх виконання за 201 О 
р1к 

Подання, протести, приписи з 
питань нагляду за додержанням 
закоюв 
ВІДДІЛОМ . . 

на 
у 

зал1зниц� та 
за 2010 рік. 

транспорт�, внесею 
вщомства управшння 
транспорти� установи 

4 5 6 

11 88 

листопада 
2010 р.-

15 грудня 
2010 р. 

29 вересня 13 
2010 р.-

23 грудня 
2010 р. 

01 лютого 228 
2010 р.-

26 квітня 
2010 р. 

18 травня 320 
2010 р.-

13 серпня 
2010 р. 

18 січня 86 

2010 р.-
29 

листопада 
2010 р. 

09.Ві,ц,ціл ПЇ,ЦТQИМКИ ,цеQЖЗВНОГО обвинувачення в су,цах П(!ОКу(!а::[У(!И

області 

3177 09/3 Аналізи та узагальнення, методичні 07 жовтня- 155 
t рекомендації, інформаційні листи з 2010 р.-

питань підтримки державного об- 15 листо-
винувачення в судах прокуратури пада 
області, складені відділом. за 2010 201 Ор. 
р1к 

3178 09/5 Довідки вщдшу за результатами 01 лютого 87 
t- перев1рок роботи міськрайпро- 2010р.-

куратур за 201 О рік 20 грудня 
2010 р. 

-, ,.. С\+� .·/ 
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3179 11/3 
1" 

3�0 11/14 

3181 12/1-5 
--

3182 12/1-5 
-t-

3183 12/1-5 
---

3184 12/1-5 
+ 

3185 12/1-5 
-

3186 12/1-5 
-
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11. Ві,ц,ціл RОботи з каш;!ами ПRОЮ:RЗІІRИ області

Документи (аналізи, інформаційні 
листи, довідки) перевірок відділом 
прокуратури області МlСЬК-

райпрокуратур за 201 О рік 
Акт прийому - передачі архівних 

. . . документш при змш1 кер1вництва 
від 14 жовтня 201 О року 

28 січня 
2010 р.-

22 грудня 
2010 р. 

14 жовтня 
2010 р. 

12/1. ORганізаційно- контRольний відділ 

Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх

виконання за 201 О рік. 
Том 1 (січень-лютий) 

Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх 
виконання за 201 О рік. 
Том 2 (березень) 

Плани роботи прокуратури Терно-
. .. 

ШЛЬСЬКОl області та звіти 
виконання за 201 О рік. 
Том З (квітень) 

про їх

Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх 
виконання за 201 О рік. 
Том 4 (травень) 

Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх

виконання за 201 О рік. 
Том 5 (червень - липень) 

Плани роботи прокуратури Терно-
пільської області та звіти про їх 
виконання за 201 О рік. 
Том б (серпень- вересень) 

5 6 

237 

� 

242 

176 

215 

198 

195 

159 



1 
3187 

3188 
-\'" 

3189 
+ 

3190 

3191 

3192 
--t 

3193 
-t 

3194 
+ 

3195 
+ 

2 З 
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12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 201 О рік. 
Том 7 (вересень) 

12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 201 О рік. 
Том 8 (жовтень) 

12/1-5 Плани роботи прокуратури Терно
пільської області та звіти про їх 
виконання за 201 О рік. 
Том 9 (листопад - грудень, 
останній) 

12/1-6 Протокол № О 1 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
т1 та матер�али до нього ВІД 26 
січня 2010 року. 
Том 1 

12/1-6 Протокол № О 1 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
т1 та матер1али до нього ВІД 26 
січня 2010 року. 
Том 2 (останній) 

12/1-6 Протокол № 02 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
ТІ та матер1али до нього ВІД 18 
лютого 2010 року. 
Том 1 

12/1-6 Протокол № 02 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
т1 та матер1али до нього ВІД 18 
лютого 2010 року. 
Том 2 (останній) 

12/1-6 Протокол № 03 засІДання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
т1 та матер1али до нього ВІД 24 
березня 201 О року 

12/ 1-б Протокол № 04 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас
ТІ та матеріали до нього ВІД 09 
квітня 201 О року 

4 

26 січня 
2010 р. 

26 січня 
2010 р. 

18 лютого 
2010 р. 

18 лютого 
2010 р. 

24 березня 
2010 р. 

09 квітня 
2010 р. 

5 6 

168 

257 

221 

225 

391 

269 

274 

498 

238 



1 
3196 
+ 

3197 
+ 

3198 
-t 

3199 

3200 
--

3201 
+ 

3202 
+ 

3203 
+ 

3204 

-:i(). 
) •.) 

2 
12/1-6 

1211-6 

1211-6 

1211-6 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-6 

12/1-6 
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Протокол № 05 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до нього від 27 
квітня 2010 року. 
Том 1 
Протокол № 05 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Tl та матеріали до нього від 27 
квітня 2010 року. 
Том 2 (останній) 
Протокол № 06 засідання колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до нього ВІД 11 
травня 201 О року 
Протокол № 07 засІДань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али до нього від 08 
липня 201 О року 
Протокол № 08 засІДань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матер1али ДО нього від 20 
липня 201 О року. 
Том 1 
Протокол № 08 засІДань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Tl та матеріали ДО нього від 20 
липня 201 о р01'..')'. 
Том 2 (останній) 
Протокол № 09 засІДань колегії 
прокуратури Тернопільської об-

. . . 15ласт� та матер1али до нього ВІД 
вересня 201 О року 

Протокол № 10 засІДань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Tl та матер1али до нього від 30 
вересня 201 О року 

Протокол № 11 засщань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
ТІ та матеріали до нього ВІД 03 
листопада 201 О року 

4 5 6 

27 квітня 5з� 
2010 р. 

27 квітня 223 
2010 р. 

11 травня 504 
2010 р. 

08 липня 217 
2010 р. 

20 липня 250 
2010 р. 

20 липня 487 
2010 р. 

15 вересня 238 
2010 р. 

30 вересня 523 
2010 р. 

03 листо- 194 

пада 
2010 р. 



1 2 
3205 12/1-6 

-t 

3206 12/1-6 
t 

3207 12/1-8 
+ 

3208 
t-

12/1-8 

3209 12/1-8 
+ 

J 

3210 12/1-8 

3211 
І 

12/1-8 
-+ 

І 

І 
І 
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Протокол № 12 засідань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
Т1 та матеріали ДО нього ВlД зо

грудня 2010 рокv 
Протокол № 13 засщань колегії 
прокуратури Тернопільської облас-
ТІ та матеріали ДО нього ВІД зо

грудня 2010 р� 
Протокол з №d 1 
ради . . кершниюв 

міжвідомчої на-
правоохоронних 

органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али ДО нього ВІД 07 
вересня 201 О року 
Протокол з №02 міжвідомчої на-
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матер1али до нього ВlД 22 
вересня 2010 року 
Протокол №О 1 координаційної на-
ради . . кер1вниюв правоохоронних 
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 03 лютого 
2010 року 
Протокол №02 координаційної на-
ради керівників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 18 лютого 
2010 року 
Протокол № 03 координаційних на-
рад кершників правоохоронних 
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 29 липня 
2010 року 

4 5 6 
-to грудня 201 

2010 р. 

30 грудня 240 
2010 р. 

07 вересня 487 
2010 р. 

22 вересня 99 
2010 р. 

03 лютого 146 
2010 р. 

18 лютого 466 
2010 р. 

І 
І І 

29 липня 629 
2010 р. 

І 



1 2 
3212 12/1-8 

+ 

3213 12/1-9 
-

3214 12/1-9 
-

�-

3215 12/1-9 
-

3216 12/1-9 

І 

І 
І 

3217112/1-9
,_ І 

3218 12/1-9 
--
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Протокол № 04 координаційної на-. . ради кер1вниюв правоохоронних
органів з питань узгодження робо-
ти щодо боротьби з організованою 
злочинністю, запобіганню корупції, 
та матеріали до нього від 18 жовтня
2010 рокv 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад у прокурора області за 
2010 рік. 
Том 1 
Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад у прокурора області за
201 О рік. 
Том2 

Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад у прокурора області за

201 О рік_ 
Том З 

Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад у прокурора області за 

2010рік. 
Том: 4 

Протоколи (без номерів) оператив-
них нарад у прокурора області за
201 О рік_ 
Том 5 

Протоколи (без номерів) оператив-
І нях нарад у прокурора області за 
2010 рік. 
! Том6 

І 
І 

3219 12/1-9 j Протоколи (без номерів) оператив-
-

1 ;:�их н�рад у прокурора області за І
LИ10р1к. 

1 
Том 7 

4 5 6 

18 жовтня 327 
2010 р. 

15 січня 204 
2010 р.-

23 квітня 
2010 р. 

27 квітня 183 
2010 р.-

04 травня
2010 р. 

05 травня 190 
2010 р. -

31 травня
2010 р. 

11 червня 185 
2010р. -

28 вересня
2010 р. 

29 вересня 163 
2010 р.- І22 жовтня ' 
2010 р. 

03 листа- 182 
пада 

201 Ор.-
09 листо-

пада 
2010 р. 

10 листа- 260 
пада І 

2010 р.-
30 листо-

пада 
\ 2010 р.



1 2 
3220 12/1-9 
--

3221 12/1-
-- 10 

3222 12/1-
- 10 

3223 12/1-
- 10 

3224 12/1-
- 14 

3225 12/1-
-- 14 

3226 12/1-
-- 15 
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3 
Протоколи (без номерів) оператив-
нихї нарад у прокурора області за 
2010 рік. 
Том 8 (останній) 

Документи (інформаційні· листи,

рапорти, ДОВІДКИ, відомості), ЩО

перебували на контролі виконання 
у прокурора області, та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи,

довідки) про їх виконання за 2010 
р1к. 
Том 1 
Документи (інформаційні листи,

рапорти, ДОВІДКИ, відомості), ЩО 

перебували на контролі виконання у 
прокурора області, та матер1али 
(рапорти, інформаційні листи,

довідки) про їх виконання за 2010 
р1к. 
Том 2 
Документи (інформаційні листи,

рапорти, ДОВІДКИ, відомості), ЩО

перебували на контролі виконання 
у прокурора області, та матеріали 
(рапорти, інформаційні листи,

довідки) про їх виконання за 201 О 
р1к. 
Том З (останній) 
Документи (доповідні 
рапорти, довідки листи) 

. . . . 

записки, 
за нас-

лщками перевrрок в1дцшом апарату 
прокуратури області за 201 О рік. 
Том 1 
Документи (доповідні записки, 
рапорти, ДОВІДКИ, листи) за нас-

. . . . 
шдками перев1рок вrдцшом апарату 
прокуратури області за 201 О рік. 
Том 2 (останній) 
Аналізи, узагальнення, 

. . 
аналІТИЧНІ 

ДОВІДКИ з контрольно-оргаюза-
ційної роботи відцілу за 201 О рік 

4 5 6 
30 листо- 177 

пада 
2010 р.-

27 грудня 
2010 р. 
13 січня 199 
2010 р.-

30 квітня 
2010 р. 

13 травня 242 
2010 р.-

30 вересня 
2010 р. 

01 жовтня 160 
2010 р.-

30 грудня 
2010 р. 

25 січня 182 
2010 р.-

31 серпня 
2010 р. 

І 

15 вересня 154 
2010р.-

30 грудня 
2010 р. 

31 травня 122 
2010 р.-

04 листо-
пада 

2010 р. 
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1 2 3 

3227 12/1- Завдання та доручення* підпоряд-
- 16 кованим прокурорам області та 

матер1али (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) про їх виконання за 
2010 рік. 
Том 1 

3228 12/1- Завдання та доручення* підпоряд-

t 16 кованим прокурорам області та 
матер1али (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) про їх виконання за 
2010 рік. 
Том 2 

І 
3229 12/1- Завдання та доручення* підпоряд-
+ 16 кованим прокурорам області та 

матер1али (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) про їх виконання за 
2010рік. 
Том З 

3230 12/1- Завдання та доручення* підпоряд-
+ 16 кованим прокурорам області та 

матер1али (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) про їх виконання 
(зареєстровані у відділі) за 201 О рік. 
Том4 

323 1 12/1- Завдання та доручення* підпоряд-
* 16 області кованим прокурорам та 

матер1али (рапорти, інформаційні 
листи, довідки) про їх виконання за 
2010 рік. 
Том 5 (останній) 

3232 12/1- Методичні рекомендації, інформа-
----

18 ційні листи з контрольно-орган�-

І 
заційної роботи, складені відділом, 
за 201 О рік 

І 

4 

12 січня 
2010р.-

30 березня 
2010 р. 

05 квітня 
2010 р.-

29 липня 
2010 р. 

02 серпня 
2010 р.-

30 вересня 
2010 р. 

01 жовтня 
2010 р.-

29 жовтня 
2010 р. 

09 ,-.-,� --�•л

·--� -· ,:: 

2010 р.-
30 грудня 

2010 р. 

22 липня 
2010 р.-

27 грудня 
2010 р. 

5 

2 59 

2 45 

239 

174 

,.,_ 175 

130 

6 

•зареє
строва 

ніу 
відділі 

*зареєстрова
ніу 

відділі 

•зареє строва
ніу 

відділі 

*зареєстрова
ніу 

відділі 

•зареє
строва

ніу 
відділі 

1.. (' Q
' )() 
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1 2 3 4 І 5 І 6

12/1/2. Вілліл стаошого помічника поокvоооа області з питань статистики 

3233 12/1/2- Зведені статистичні звіти прокура- 33 
- 13 тури області ( ф. № 1-П, ф. № 1-

ІСЛ,ф. №1-СЛМ, ф. №1-ЛВ, ф. № 
2-Є) за 201 О рік

3234 12/112- Статистичні звіти підпорядкованих 406 
- 15 прокуратур області (ф. № 1-П, ф. 

№ 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) 
за 2010 рік. 
Том 1 
(Бережанська, Борщівська, Бу-
чацька, Гусятинська районні про-
куратури) 

3235 12/1/2- Статистичні звіти підпорядкованих 447 
- 15 прокуратур області (ф. № 1-П, ф. 

№ 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) 
за 2010 рік. 

І Том 2 

І 
(Заліщицька, Козівська, Креме-
нецька, Лановецька, Монастирська, 

І Підволочиська, Підгаєцька районні 
І прокуратури) 
І

3236 І 121112- Статистичні звіти підпорядкованих 391 
+- І 15 прокуратур області (ф. № 1-П, ф. 

І № 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) 
за 2010 рік. 

І Том З (останній) 
І (Тернопільська м1ська, Терно-
І 

І шльська, Теребовлянська, Чорт-
І ювська, Шумська районні проку-
І ратури) 

3237 ' 12/1/2- Статистичні ЗВІТИ структурних 175 
+ 17 підрозділів прокуратури області ( ф. 

' 
№ 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. № 1-СЛМ ф. 

і №1-ЛВ, ф. № 2-Є) за 2010 рік 
12/2. Ві,ц,ціл ста�шого помічника П{!ОКУІ!а!УІ!И області з питань ПRавового 

забезпечення 
3238 І 12/2-2 Довідки про результати перевірок 33 

+ 
! 
' відділом прокуратури області з пи-І 
І 

забезпечення ' тань правового в
міськрайпрокуратурах області за 

І 

і 2010 рік 
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1 2 з 4 5 6

14. Ві,ц,ціл СТаІ!ШОГО помічника ПІ!О!SУІ!ОІ!а області з міжнаІ!О,ЦНО-ПІ!ЗВОВИХ
,ЦОІ!УЧСНЬ 

3239 14/2 Завдання, доручення Генеральної 19 січня 262
- прокуратури України та матеріали 2010 р.-

(рапорти, інформаційні листи. ЗО грудня
довідки) про їх виконання, складені 2010 р. 
відділом, за 201 О рік. 
Том 1 

' 
І 

3240 І 14/4 Документи ( аналізи, узагальнення, 14 січня 26
- 1

огляди) з питань м1жнародного 2010 р.-
! співробітництва та правової 29 грудня
і 

і допомоги, складею ВІДДІЛОМ, за 2010 р. 
І 2010рік І
!

3241 І 14/5 Документи (довідки, звіти, інфор- 26 лютого 68
-! 

1 
мації, рапорти) з питань м1жна- 2010 р.-

І 

І і родного співробітництва та пра- 16 грудня
І і вової допомоги роботи відділу за 2010 р. І 

І і 2010 рік І 

16. Відціл (гоупа) з питань нагля,цу за ,цо,цеІ!жанням законів ПІ!И виконанні
�пюnих. оішень у К1!имінаJ1ьних СПІ!авах

2 
а також ПІ!И застосуванні інших

захо.ців ПQимусового хаІ!аКТеІ!у пов'язаних з обмеженням особистої 

-

зr2 і 16/2 

і 

І 

' 
І 

і 

3243 І 16/2
+ І 

І 
І :
' 

І 

і
3244 16/3 
+ 

; 

і 
І 

свободи ГІ!омадян. 

! Довідки в1дд1лу за результатами
! перевірок Чортківського СЛІДЧОГО
І 

! ізолятора (Тернопільська область)
! за 2010 рік. 
Том 1 
Довідки ВІДДІЛУ за результатами
перевірок Чортківського СЛІДЧОГО

11золятора (Тернопільська область)
І за 2010 рік. 
, Том 2 (останній)
І Довід�и ВІДДІлу за результатами
! перев1рок приймальника-розподіль-
І 

. 

' ника для осіб, затриманих за
І бQодяжництво, за 201 О рік 

04 січня 228
2010 р.-

ЗО червня
2010 р. 

09 липня 199
2010 р.-

27 грудня 
2010 р. 

13 січня 165
2010р.-
01 липня 
2010 р. 

\'\' ·\



: 

1 І 2 

3245 16/6 

t 

: 

3246 ; 16/6 
'"t І 

173 

з 

Довідки вщдшу за результатами 
перев1рок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
. . шспекц1ях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 

j виконання покарань в Тернопіль
! ської області, відділах державної 
! виконавчої служби за 201 О рік.
І Том 1
І 
і Довід�и в1дд1� за� результатами
: nерев1рок в м1ськраипрокуратурах 
! області, приймально-виконавчих.. : шспекц�ях, установах виконання 
і покарань та управлінні Державного 
J департаменту України з питань 
І виконання покарань в Тернопіль-
! ської області, відділах державної
І виконавчої служби за 201 О рік.
і Том 2 (останній)

4 
15 січня 
2010 р.-

30 березня 
2010 р. 

07 вересня 
2010 р.-

31 грудня 
2010 р. 

5 6 
214 

182 

.___ _____ _,!_ ---------------+----------+----і 
3247 ! 16/11 ! Подання про усунення порушень
f \ : : кримінально-виконавчого законо-

3248 
t 

1 
: давства та матеріали (рапорти, 

! : інформаційні листи, довідки) до
! і них за 2010 рік.

: Том 1

16/11 : Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо

! давства та матер1али (рапорти, 
! інформаційні листи, довідки) до
J них за 201 О рік. 
і Том 2 (останній) 
' 

3249 ' 16/28 : Узагальнення та анашзи в1ддшу 
і ; щодо стану нагляду за додержав

: ням кримшально-виконавчого зако
, �юдавства шдпорядкованими про-

! j курорами за 201 О рік

02 січня 
2010 р.-
30 квітня 
2010 р. 

25 травня 
2010 р.-

17 грудня 
2010 р. 

12 січня 
2010 р.-

31 грудня 
2010 р. 

244 

200 

28 
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19.Ві,ц,ці стаJ!шо·го помічника ПJ!ОЮ:І!ОІ!а області з питань J!Озrляm: листів

3
10 І 

19/3

І 
і І 

3251. і 19/4 
f ' 

3252 19/5 

t-

'

: ' 
3253 J 9/5 
+ 

' 

3254 19/6--

3255 l9/8
-

-

3256 
t 

г---3257 
І +

! 3258 ,
-

та поийомv гоомалян 

Довідки про результати перев1рок 
ВlДДlЛОМ прокуратури області з 
питань розгляду листів та прийому 

, громадян міськрайпрокуратур за 
І 2:010 рік 
! Довідки про результати перев1рок
і ві дділом прокуратури області з 
. питань розгляду звернень у 
; відділах прокуратури області за 
. �:01 О рік 
Документи (звернення, заяви, 

і інформаційні листи) з питань 
! rозгляду звернень громадян за

'")'О
. 

; .<'.. ... 1 р1к. 
і Том 1 
. Документи 
і і !формаційні

(звернення, заяви, 
листи) з питань 

. ;)ОЗГЛЯду звернень громадян за 
{ 201 О рік. 
, ·}� ом 2 ( останній) 

Протоколи (без номерів) 
Т�1ВНИХ нарад вщцшу 

: ,·_1рокуророві області та 
· := аступниках за 201 О рік
- . 

опера-
при 

його 

. ,:исти - орієнтування, інформаційні

.;исти-зауваження з питань розгля-
��-у звернень Генеральної прокура-
,,,ри У країни, що стосуються про-

, У:..�µатури області, за 20 l О рік 

05 лютого 
2010 р.-

31 грудня 
2010 р. 

28 квітня 
2010 р.-

10 грудня 
2010 р. 

02 січня 
2010 р.-
14 січня 
2010 р. 

14 січня 
2010 р.-
28 січня 
2010 р. 

30 червня 
2010 р.-

03 листо-
пада 

2010 р. 
19 лютого 
2010 р.-

07 вересня 
2010 р. 

20. Фінансово-госпо11аоський віппіл
--

ф,нансовий звіт (баланс) з основної 
;.•.��ЛЬНОСТІ 

. · -�_'! .!._Q_Qiк 
прокуратури області 

. . 

за 

-. J.lтатний розпис працшниюв про-
; -�:1рат�::��и області на 201 О рік 
: ��юджет (кошторис ДОХОДІВ І 

;. ,{датків) прокуратури області за 
· .:·,)! О рік.

· _С>1;1 1 (січень - червень) 

105 

36 

164 

221 

І 

19 

90 

І 64 І
І 

61 

244 

І 

І 
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3227 12/1- Завдання та доручення* підпоряд- 12 січня 259 *зареє

16 кованим прокурорам області та 2010 р.- строва
ніу 

матер1али (рапорти, інформаційні 30 березня відділі 
листи, довідки) про їх виконання за 2010 р. 
2010 рік. .. 

Том 1 

3228 1211- Завдання та доручення* підпоряд- 05 квітня 245 *зареє

16 кованим прокурорам області та 2010 р.- строва
ніу 

матер1али (рапорти, інформаційні 29 липня відділі 
листи, довідки) про їх виконання за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 2 

3229 1211- Завдання та доручення* підпоряд- 02 серпня 239 *зареє

16 кованим прокурорам області та 2010 р.- строва
ніу 

матер1али (рапорти, інформаційні 30 вересня відділі 
листи, довідки) про їх виконання за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 3 

3230 1211- Завдання та доручення* підпоряд- 01 жовтня 174 *зареє

16 кованим прокурорам області та 2010 р.- с-rрова
ніу 

матер1али (рапорти, інформаційні 29 жовтня відділі 
листи, довідки) про їх виконання 2010 р. 
(зареєстровані у відділі) за 201 О рік. 
Том 4 

3231 12/1- Завдання та доручення* підпоряд- оо,,.-� - - 175 *зареє- �
16 кованим прокурорам області та 2010 р.- с-rрова

ніу 
матер1али (рапорти, інформаційні 30 грудня відділі 
листи, довідки) про їх виконання за 2010 р. 
2010 рік. 
Том 5 (останній) 

3232 12/1- Методичні рекомендації, інформа- 22 липня 130 
18 ційні листи з контрольно-органі- 2010 р.-

заційної роботи, складені відділом, 27 грудня 
за 2010 рік 2010 р. 
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12/1/2. Вілліл стаошого помічника поокvоооа області з питань статистики 

3233 12/1/2- Зведені статистичні звіти прокура- 33 
13 тури області (ф. № 1-П, ф. № 1-

ІСЛ,ф. №1-СЛМ, ф. №1-ЛВ, ф. № 
2-Є) за 201 О рік

3234 12/1/2- Статистичні звіти підпорядкованих 406 
15 прокуратур області (ф. № 1-П, ф. 

№ 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) 
за 2010 рік. 
Том 1 
(Бережанська, Борщівська, Бу-
чацька, Гусятинська районні про-
куратури) 

3235 12/1/2- Статистичні звіти підпорядкованих 447 
15 прокуратур області (ф. № 1-П, ф. 

№ 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) 
за 2010 рік. 
Том 2 
(Заліщицька, Козівська, Креме-
нецька, Лановецька, Монастирська, 
Підволочиська, Підгаєцька районні 
прокуратури) 

3236 12/1/2- Статистичні звіти підпорядкованих 391 
15 прокуратур області (ф. № 1-П, ф. 

№ 1-ІСЛ, ф. №1-СЛМ, ф. № 1-ЛМ) 
за 2010 рік. 
Том З (останній) 
(Тернопільська м1ська, Терно-
пільська, Теребовлянська, Чорт-
ювська, Шумська районні проку-
ратури) 

3237 12/1/2- Статистичні ЗВІТИ структурних 175 
17 підрозділів прокуратури області (ф. 

№ 1-П, ф. № 1-ІСЛ, ф. № 1-СЛМ ф. 
№1-ЛВ, ф. № 2-Є) за 2010 рік 

12/2. Ві,ц,ціл ста�шого помічника п�оку�аn:�и області з питань ПJ!авового 
забезпечення 

3238 12/2-2 Довідки про результати перевірок 33

відділом прокуратури області з пи-
тань правового забезпечення в 
міськрайпрокуратурах області за 
2010 рік 

, 

.. 

' •  
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14. Віміл СТаQШОГО помічника ПQO!S!QOQa області з міжнаQОJ!НО-ПQавових
,!!ОQІЧЄНЬ 

3239 14/2 Завдання, доручення Генеральної 19 січня 262 
прокуратури України та матеріали 2010 р.-
(рапорти, інформаційні листи. 30 грудня 
довідки) про їх виконання, складені 2010 р. 
відділом, за 201 О рік. 
Том 1 

3240 14/4 Документи ( аналізи, узагальнення, 14 січня 26 
огляди) з питань м1жнародного 2010 р.-
співробітництва та правової 29 грудня 
допомоги, складею ВІДДІЛОМ, за 2010 р. 
2010 рік 

3241 14/5 Документи (довідки, звіти, інфор- 26 лютого 68 
мації, рапорти) з питань м1жна- 2010 р.-
родного співробітництва та пра- 16 грудня 

ВОВОЇ ДОПОМОГИ роботи відділу за 2010 р. 
2010 рік 

16. Ві,ц,ціл (гQупа) з питань нагЛЯ,!!І за ,!!О,ЦЄQжанням законів ПQИ виконанні
су,gових Qішень у КQимінальних СПQавах

2 
а також ПQИ застосуванні інших

захо,ців ПQимусового хаQаКТеQу пов'язаних з обмеженням особистої 
свобо,ци ГQОМа,цян. 

3242 16/2 Довідки в1дд1лу за результатами 04 січня 228 
перев1рок Чортківського СЛІДЧОГО 2010 р.-
ізолятора (Тернопільська область) 30 червня 
за 2010 рік. 2010 р. 
Том 1 

3243 16/2 Довідки ВІДДІЛУ за результатами 09 липня 199 
перев1рок Чортківського слідчого 2010 р.-
1золятора (Тернопільська область) 27 грудня 
за 2010 рік. 2010 р. 
Том 2 (останній) 

3244 16/3 Довідки відділу за результатами 13 січня 165 
перевірок приймальника-розподіль- 2010 р.-
ника для осіб, затриманих за 01 липня 
бродяжництво, за 201 О рік 2010 р. 

, 

.. ... 

.. 

.

.... _

-�
:.:�
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3245 16/6 

3246 16/6 

3247 16/11 

3248 16111 

3249 16/28 

173 

з 

Довідки вщдшу за результатами 
перевірок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
. . 

шспекц�ях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту України з питань 
виконання покарань в Тернопіль
ської області, вщдшах державної 
виконавчої служби за 201 О рік. 
Том 1 

Довідки вщд1лу за результатами 
перевірок в міськрайпрокуратурах 
області, приймально-виконавчих 
інспекціях, установах виконання 
покарань та управлінні Державного 
департаменту У країни з питань 
виконання покарань в Тернопіль
ської області, вщдшах державної 
виконавчої служби за 201 О рік. 
Том 2 (останній) 

Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо
давства та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) до 
них за 201 О рік. 
Том 1 

Подання про усунення порушень 
кримшально-виконавчого законо
давства та матер1али (рапорти, 
інформаційні листи, довідки) до 
них за 201 О рік. 
Том 2 (останній) 

Узагальнення та аналізи вщдшу 
щодо стану нагляду за додержан
ням кримшально-виконавчого зако
нодавства пщпорядкованими про
курорами за 201 О рік 

4 

15 січня 
2010 р.-

30 березня 
2010 р. 

07 вересня 
2010 р.-

31 грудня 
2010 р. 

02 січня 
2010 р.-

30 квітня 
2010 р. 

25 травня 
2010 р.-

17 грудня 
2010 р. 

12 січня 
2010р.-

31 грудня 
2010 р. 

5 6 

214 

·-

182 

244 

200 

28 
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19.Вімі стаІ!шоrо помічника ПІ!ОЮ:І!ОІ!а області з питань І!Озrля,gу листів

та поийомv rоомадян 
3250 19/3 Довідки про результати перевірок 05 лютого 105 

ВІДДІЛОМ прокуратури області з 2010 р.-
питань розгляду листів та прийому 31 грудня 
громадян міськрайпрокуратур за 2010 р. 
2010 рік 

3251 19/4 Довідки про результати перевірок 28 квітня 36 
відділом прокуратури області з 2010 р.-
питань розгляду звернень у 10 грудня 
в1ддшах прокуратури області за 2010 р. 
2010 рік 

3252 19/5 Документи ( звернення, заяви, 02 січня 164 
інформаційні листи) з питань 2010 р.-
розгляду звернень громадян за 14 січня 
2010 рік. 2010 р. 
Том 1 

3253 19/5 Документи ( звернення, заяви, 14 січня 221 
інформаційні листи) з питань 2010 р.-
розгляду звернень громадян за 28 січня 
2010 рік. 2010 р. 
Том 2 (останній) 

3254 19/6 Протоколи (без номерів) опера- 30 червня 19 
тивних нарад відділу при 2010 р.-
прокуроров1 області та його 03 листо-
заступниках за 201 О рік пада 

2010 р. 
3255 19/8 Листи - орієнтування, інформаційні 19 лютого 90 

листи-зауваження з питань розгля- 2010 р.-
ду звернень Генеральної прокура- 07 вересня 
тури України, що стосуються про- 2010 р. 
куратури області, за 201 О рік 

20. Фінансово-господаоський віппіл

3256 Фінансовий звіт (баланс) з основної 64 
діяльності прокуратури області за 
2010 рік 

3257 Штатний розпис працівників про- 6 1  
куратури області на 201 О рік 

3258 Бюджет (кошторис доходів 1 244 
видатків) пр�журатури області за 

І 2010 рік. 
Том 1 (січень - червень) 



І
І 

3259 І 
І 

........... 

3260 
-

326) 
-

175 

3 
\ Ьк·,джет (кошторис доход1в 1 ви
: датків) прокуратури області за 201 О 
р!К. 
Том 2 (останній) (липень - грудень) 

r rатистичю звпи з прац1, про 
Тt)авматизм на виробництві, про 
·шй:нятість 1 працевлаштування ш-

, r-:алідів (ф. № 1-ПВ, ф № 7-тнв, ф. 
і Но 10-Ш) за 2010 рік 

4 5 6 
228 

32 

·----------------+------І-----+----!

1 t татистичю звіти про наявність 
! О')Ч:Ислювальної техніки, про

...�:�явність та рух основних засобів
rb. № 1-інв., ф. № 2-інв.,ф. №2-інф., 

Ф. № 11-03) за 2010 рік 

3 

r
·---------------1---------+---+-----1

i ,атистичний звіт про суми пільг в 
,_чодаткуванні (ф. № 1-ІШ) подат

-:,в1 розрахунки зборів за забруд-
1. • ::ння навколишнього природного 
(.'::редовища, з власників транспор

•ах :засобів за 201 О рік 

·----------------+-------!----+----;

':>датковий розрахунок видатків на 
-"плати компенсацн шльг 
r :),щ1вникам про1.-уратури області, 
· ·1 потерпши в наслщок 
-: орнобильської катастрофи за 201 О 

.1-· .( 

49 

�-------· . ---------------1------+----t----1

3264 ,ОQЗТКОВИЙ розрахунок. сум 
t ; .. �!ходу, нарахоnаного (сплаченого) 

1" користь платників податку, і сум 
,· ;оиманого з них податку (ф. № l
г1:;р) за 2010 рік 

32 

\
) 

.. 

. ...._
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3265 Звіти про перерахування грошових 76 
- сум на загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне пенсійне стра-
хування, страхування на випадок 
безробіття та від нещасних випад-
ків на виробництві за 201 О рік 

�s Zi 
У цей розділ опису внесено 1238 (одна тисяча двісті тридцять шість) 

справ з № 2035 до ]{03265.:___У то�_числі: 
літерні номери: 21 lба, 2533а, 2835а, 2861а, 3041а, 30416, 3158а; 
пропущені номери ___ _ 

Архівіст 1-ої категорії державного 
архіву Тернопільської області 

І Відповідальний за архів
Прокуратури Тернопільської області 

СХВАЛЕНО 

1 Протокол засід�ння ЕПК 
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Всього за цим описом прийнято на постійне зберігання 2653 (дві тисячі
шістсот п'ятдесят три) справи з № 1 по № 3265, у тому числі: 

літерні №№: 92а, 926, 95а, 106а, 107а, 109а, 117а, 120а, 1206, 120в, 134а, 
143а, 181а, 1321а, 1360а, 13606, 1365а, 1470а, 1562а, 1596а, 1673а, 2116а, 2533а, 
2835а, 2861а, 3041а, 30416, 3158а, =28 спр.;

вилучено згідно з актом 114 (сто чотирнадцять) справ, в тому числі 
літерні №№:92а, 926, 95а, 106а, 107а, 109а, 117а, 120а, 1206, 120в; 

пропущено №№: 2401,2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 
2410, 2948 =11 спр.;

не надходили №№: 714, 715, 716, 756, 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, 1190, 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, 
1859, 1860, 1944, 1945, 1947, 1948, 1969, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 
2039, 2040, 2041, 2042, 2047, 2048, 2049, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 

І 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 2068, 2080, 2081, 2082, 2093, 2094, 2095, 
: 2096, 2097, 2101, 2102, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2143, 2144, 
І 2145, 2146, 2147, 2148, 2153, 2154, 2155, 2181, 2182, 2183, 2203, 2204, 2205, 

2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2214, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 
2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2234, 2235, 2236, 2238, 2244, 2253, 2254, 
2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2265, 2270, 2271, 2286, 2287, 2288, 
2289, 2290, 2291, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2324, 2330, 2331, 2332, 2333, 
2335, 2341, 2342, 2347, 2348, 2349, 2350, 2364, 2365, 2367, 2370, 2371, 2373, 
2378, 2379, 2380, 2381, 2386, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2419, 2429, 2430, 

І 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2442, 2443, 2445, 2446, 2448, 
2449, 2451, 2452, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2470, 2471, 2472, 2478, 2479, 
2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2486, 2489, 2492, 2493, 2494, 2495, 2516, 2520, 
2524, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2533а, 2534, 2536, 2537, 2539, 2540, 
2541, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 
2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593. 2595, 2596, 
2609, 2610, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2625, 2638, 2639, 
2651, 2652, 2653, 2654, 2666, 2667, 2668, 2669, 2673, 2674, 2675, 2681, 2686, 
2704, 2705, 2706, 2707, 2713, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2755, 2756, 
2757, 2758, 2760, 2776, 2777, 2793, 2794, 2795, 2796, 2798, 2799, 2808, 2811, 
2814. 2821, 2822, 2825, 2833, 2834. 2835, 2835а, 2836, 2837, 2840, 2847, 2848, 
2849, 2850, 2851, 2852, 2855, 2861а, 2873, 2874, 2910, 2913, 2914, 2915, 2919, 
2920, 2927, 2928, 2929, 2930, 2936, 2939, 2941, 2949, 2967, 2968, 2973, 2992, 
2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3007, 3011, 3012, 
3013, 3014, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3032, 3035, 3036, 3041а, 30416, 3042, 
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