
 

 

 

ПРОКУРАТУРА   ЗАПОРІЗЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З  

 

№ 106 
 

« 06 » вересня  2019 року                                                                 м. Запоріжжя 

 

Про затвердження Положення 

про відділ ювенальної юстиції 

прокуратури Запорізької області 

 
З метою удосконалення роботи відділу ювенальної юстиції прокуратури 

Запорізької області, забезпечення належного виконання вимог Закону України 

«Про  прокуратуру»   та  наказів  Генерального  прокурора  України,  керуючись 

ст. 11 Закону України «Про прокуратуру», - 
 

Н А К А З У Ю  :  

 
1. Затвердити та ввести в дію з дня підписання даного наказу Положення 

про відділ ювенальної юстиції прокуратури Запорізької області ( далі - 

Положення). 

 2. Начальнику відділу ювенальної юстиції забезпечити контроль за 

належним виконанням вимог вказаного Положення підпорядкованими 

працівниками.  

3. З Положенням ознайомити оперативних працівників відділу 

ювенальної юстиції прокуратури Запорізької області. 

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ прокурора області від 

27.06.2019 № 82 «Про затвердження Положення про відділ ювенальної юстиції 

прокуратури Запорізької області». 

 

 

Виконувач обов’язків  

прокурора області 

старший радник юстиції        О. Маслюк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ в.о. прокурора  

Запорізької області  

 

« 06 » вересня 2019 року № 106 

 

П О Л ОЖ Е Н Н Я 

про відділ ювенальної юстиції  

прокуратури Запорізької області 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Відділ ювенальної юстиції (далі – відділ) є самостійним 

структурним підрозділом прокуратури Запорізької області, підпорядкованим 

заступнику прокурора області згідно із наказом про розподіл обов’язків між 

керівництвом прокуратури області. 

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, 

Законом України «Про прокуратуру», іншими актами законодавства, 

наказами  Генерального прокурора України, прокурора області, їх 

заступників, Регламентом прокуратури області, а також цим Положенням. 

1.3. Свою роботу відділ організовує у взаємодії з іншими структурними 

підрозділами прокуратури Запорізької області, місцевими прокуратурами, 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

 

2. Структура та засади діяльності. 

2.1. Відділ очолює начальник відділу, який здійснює загальне 

керівництво його діяльністю та відповідає за належну організацію його 

роботи та взаємодію з іншими структурними підрозділами прокуратури 

Запорізької області, а також місцевими прокуратурами.  

У разі його відсутності, обов’язки начальника відділу виконує 

заступник начальника відділу.  

2.2. До штату відділу входять: начальник відділу, заступник начальника 

відділу та 4 прокурорів відділу. 

2.3. Робота працівників відділу, залежно від покладених на них 

функцій, організовується за територіальним та функціональним 

(предметним) принципами. Розподіл функціональних обов’язків здійснює 

начальник відділу та затверджує заступник прокурора області. 
 

3. Основні завдання та функції відділу: 
3.1. Організація та здійснення представництва інтересів держави в суді 

у сфері охорони дитинства у випадках та порядку, встановлених Законом 

України «Про прокуратуру», а також інтересів дітей у справах, провадження 

в яких було розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)», до ухвалення остаточних 

судових рішень, вжиття заходів, спрямованих на своєчасне та реальне 
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виконання судових рішень, постановлених у справах за позовами і заявами 

прокурора. 

3.2. Організаційне забезпечення координаційної діяльності 

правоохоронних органів з метою визначення основних напрямів у сфері 

протидії злочинності серед неповнолітніх, розробки, узгодження і виконання 

спільних заходів задля своєчасного виявлення, розкриття, припинення та 

попередження злочинних і корупційних проявів у сфері охорони дитинства, 

усунення причин та умов, що їм сприяли. 

3.3. Організація та процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням у кримінальних провадженнях, вчинених неповнолітніми та 

за їх участі, забезпечення безумовного виконання вимог Кримінального 

процесуального кодексу України щодо особливостей досудового 

розслідування стосовно неповнолітніх. 

3.4. Організація та процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням у кримінальних провадженнях про діяння, в яких законом 

України про кримінальну відповідальність окремо передбачено захист прав і 

свобод неповнолітньої особи. 

3.5. Забезпечення нагляду за додержанням прав і свобод дітей 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, щодо 

попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття кримінальних 

правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участі, розшуку осіб, які 

переховуються від органів слідства та суду, ухиляються від відбування 

кримінального покарання, безвісти зниклих дітей. 

3.6. Забезпечення відповідно до спеціалізації участі прокурорів у 

підтриманні публічного обвинувачення щодо кримінальних правопорушень 

зазначеної вище категорії, розгляді клопотань про звільнення осіб від 

кримінальної відповідальності, застосування, продовження, зміну або 

припинення примусових заходів медичного та виховного характеру, у 

судовому провадженні за нововиявленими або виключними обставинами, 

вирішенні питань про застосування амністії та пов’язаних із виконанням 

судових рішень, відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження. 

3.7. Забезпечення якісного, ефективного та своєчасного реагування на 

незаконні судові рішення. 

3.8. Забезпечення працівниками галузевого підрозділу участі у 

розгляді цивільних, господарських, адміністративних справ та кримінальних 

проваджень щодо захисту прав і свобод дітей в апеляційних судах. 

3.9. Захист інтересів держави у сфері охорони дитинства при 

виконанні рішень судів. 

3.10. Забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи дітей. 

3.11. Забезпечення здійснення нагляду за додержанням законів при 

застосуванні до дітей заходів впливу за адміністративні правопорушення 

шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при 
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застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. 

3.12. Організаційне забезпечення діяльності місцевих прокуратур за 

галузевими напрямами, спрямування їх діяльності згідно з вимогами Закону 

України «Про прокуратуру», інших законодавчих актів та наказів 

Генеральної прокуратури України та прокуратури області. 

3.13. Виїзди до місцевих прокуратур з метою проведення перевірок та 

надання практичної допомоги. 

3.14. Проведення аналітичної діяльності, навчальних заходів, 

стажування, вивчення та впровадження у практичну діяльність методичних 

документів, розроблених Генеральною прокуратурою України та 

Національною академією прокуратури України. 

3.15. Підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів з 

питань, що відносяться до компетенції відділу. 

3.16. Підвищення професійного рівня працівників органів прокуратури 

області з питань, що належать до компетенції відділу. 

3.17. За наявності потреб у встановленому порядку ініціювання 

розробки методичних документів з питань, що відносяться до компетенції 

відділу. 

3.18. Участь у плануванні роботи, своєчасне, повне, якісне виконання 

запланованих заходів. 

3.19. Ініціювання, підготовка та участь у проведенні нарад при 

керівництві прокуратури області з питань, що відносяться до компетенції 

відділу, контроль за виконанням прийнятих рішень.  

3.20. Організація та безпосередній розгляд і вирішення звернень, а 

також здійснення особистого прийому громадян. 

3.21. Здійснення контролю та нагляду за станом обліково-статистичної 

дисципліни в органах досудового розслідування, достовірності відображення 

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних 

правопорушень, неповнолітніх осіб, які їх вчинили та кримінальних 

проваджень про діяння, в яких законом України про кримінальну 

відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод неповнолітньої 

особи, а також прийнятих під час досудового розслідування рішень. 

3.22. Забезпечення своєчасності, повноти та об’єктивності внесення 

відомостей про результати прокурорсько-слідчої діяльності до інформаційно-

аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури». 

3.23. Організація роботи з оприлюднення публічної інформації, 

розгляд запитів на інформацію з питань, що відносяться до компетенції 

відділу. 

3.24. Підготовка матеріалів для висвітлення діяльності органів 

прокуратури з питань ювенальної юстиції в засобах масової інформації. 

4. Основні напрями діяльності відділу. 

4.1. На напрямі нагляду за додержанням законів під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, 

та про діяння, в яких законом України про кримінальну 
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відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод 

неповнолітньої особи: 

4.1.1. Забезпечення нагляду за додержанням прав і свобод дітей 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, щодо 

попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття кримінальних 

правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участі, розшуку осіб, які 

переховуються від органів слідства та суду, ухиляються від відбування 

кримінального покарання, безвісти зниклих дітей. 

4.1.2. Організація та процесуальне керівництво досудовим 

розслідування у кримінальних провадженнях, вчинених неповнолітніми та за 

їх участі, забезпечення безумовного виконання вимог Кримінального 

процесуального кодексу України щодо особливостей досудового 

розслідування стосовно неповнолітніх. 

4.1.3. Організація та процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням у кримінальних провадженнях про діяння, в яких законом 

України про кримінальну відповідальність окремо передбачено захист прав і 

свобод неповнолітньої особи. 

4.1.4. Забезпечення неухильного додержання вимог кримінального 

процесуального законодавства про особливості судового провадження стосовно 

неповнолітніх. 

4.1.5. Вивчення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, про 

діяння, в яких законом України про кримінальну відповідальність окремо 

передбачено захист прав і свобод неповнолітньої особи, які розглядаються 

апеляційним судом області за скаргами, заявами та поданнями учасників 

процесу, підготовка висновків. 

4.1.6. Участь в апеляційному розгляді кримінальних проваджень 

апеляційним судом, розглянутих за участю місцевих прокурорів у місцевих 

судах. 

4.1.7. Вивчення практики участі прокурорів у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх, про діяння, в яких законом України про 

кримінальну відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод 

неповнолітньої особи результатів їх судового розгляду, стану виконання 

рішень судів. 

 

4.2. На напрямі представництва інтересів дітей та держави в суді: 

4.2.1. Організація та здійснення представництва інтересів держави в 

суді 

 у сфері охорони дитинства у випадках та порядку, встановлених Законом 

України «Про прокуратуру», а також інтересів дітей у справах, провадження 

в яких було розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)», до ухвалення остаточних 

судових рішень, вжиття заходів, спрямованих на своєчасне та реальне 

виконання судових рішень, постановлених у справах за позовами і заявами 

прокурора. 
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4.2.2. Вивчення практики розгляду судами цивільних, господарських, 

адміністративних справ щодо захисту інтересів держави, стану виконання 

судових рішень. 

4.2.3. Пріоритетними напрямами представництва в суді інтересів 

держави у сфері охорони дитинства є: 

- користування та розпорядження органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування майном, землями навчальних, 

оздоровчих, лікувальних, а також інших закладів для дітей; 

- використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію 

програм та заходів з охорони дитинства, закупівлю відповідних товарів, робіт 

і послуг. 

          4.2.4. Підготовка позовів (заяв) та подальший їх контроль, що 

подаються прокуратурою Запорізької області в порядку цивільного, 

господарського та адміністративного судочинства; опрацювання у зв’язку з 

цим матеріалів щодо наявності підстав для застосування представницьких 

повноважень, які надходять з місцевих прокуратур.  

          4.2.5. Вивчення інформації від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень; матеріалів 

кримінальних проваджень; публікацій у засобах масової інформації, мережі 

Інтернет; документів, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових 

рішень; звернень фізичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, 

громадських об'єднань та організацій; інших джерел для вжиття, за наявності 

підстав, заходів представницького характеру або для вступу у справи або 

ініціювання перегляду судових рішень, порушених за позовами (заявами) 

інших осіб. 

          4.2.6. Вивчення якості проектів позовів місцевих прокуратур та інших 

матеріалів, направлених з рапортами про сплату судового збору. 

          4.2.7. Участь у засіданнях суду апеляційної інстанції з розгляду 

цивільних, господарських справ при розгляді апеляційних скарг прокурора 

області і його заступників, місцевих прокурорів. 

          4.2.8. Участь у засіданнях місцевих судів при розгляді цивільних, 

господарських і адміністративних справ за позовами прокурора області, його 

заступників та в інших випадках, визначених законом, у порядку здійснення 

функцій представництва в суді інтересів держави. 

         4.2.9. Захист інтересів держави у сфері охорони дитинства при виконан- 

 ні судових рішень у цивільних, господарських, адміністративних справах. 

         4.2.10. Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію повноважень 

щодо участі у виконавчому провадженні при виконанні судових рішень, 

постановлених у справах, за позовами, заявами прокуратури Запорізької 

області та у справах, де прокуратурою Запорізької області здійснювалось 

представництво в суді. Забезпечення належного представництва інтересів 

держави при виконанні судових рішень. 

 

4.2. На напрямі нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні 
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інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи дітей: 

4.3.1. Забезпечення організації нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи дітей місцевими прокуратурами: 

а)   в Комишуваській загальноосвітній школі соціальної реабілітації 

для дітей; 

б) в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та 

доставлених чергових частин ГУ НП в Запорізькій області, кімнатах, 

призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку, 

відділом прикордонної служби «Бердянськ» Бердянського прикордонного 

загону Азово-Чорноморського регіонального управління Державної 

прикордонної служби України, у Мелітопольській виховній колонії № 144 

Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних виконань та пробації Міністерства юстиції України; 

в) у територіальних підрозділах органів з питань пробації Південно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції України, уповноважених 

підрозділах органів поліції ГУ НП в Запорізькій області, що проводять 

індивідуально-профілактичну роботу з неповнолітніми, які відбувають 

покарання, не пов’язані з позбавленням волі, та звільненими від виконання 

покарань; 

г) у територіальних підрозділах поліції ГУ НП в Запорізькій області під 

час здійснення контролю за поставленими на облік неповнолітніми особами, 

яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту; 

д) у КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» Запорізької 

обласної ради, в арештному домі при Оріхівській виправній колонії № 88 та 

арештному домі при Софіївській виправній колонії № 55 Південно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних виконань та 

пробації Міністерства юстиції України; 

е) при доставлянні неповнолітніх, адміністративному затриманні, 

складанні стосовно них протоколів про адміністративні правопорушення, 

застосування в адімінстративному порядку інших заходів, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян, та адміністративних стягнень у 

вигляді адміністративного арешту, виправних та громадських робіт. 

4.3.2. Здійснення безпосередньо працівниками відділу проведення 

перевірок додержання прав дітей: 

а) у Запорізькому слідчому ізоляторі та Вільнянській установі 

виконання покарань № 11 Південно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних виконань та пробації Міністерства юстиції 

України; 

б) у відділенні судово-психіатричної експертизи та відділеннях зі 

звичайним та посиленим наглядом КУ «Запорізька обласна клінічна 
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психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради;  

в) у арештному домі для жінок при Запорізькому слідчому ізоляторі 

Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних виконань та пробації Міністерства юстиції України; 

г) у секторі ювенальної пробації в м. Запоріжжя Південно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних виконань та 

пробації Міністерства юстиції України щодо додержання законів при 

проведенні індивідуально-профілактичної роботи з неповнолітніми, 

засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

 

5. Повноваження працівників відділу. 

5.1. Начальник відділу: 

5.1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, організовує, 

спрямовує і контролює роботу відділу. 

5.1.2. Визначає основні напрями діяльності відділу відповідно до 

функцій, визначених Законом України «Про прокуратуру», організаційно-

розпорядчих актів Генеральної прокуратури України, прокуратури області, а 

також цим Положенням. 

5.1.3. Здійснює розподіл функціональних обов’язків між працівниками 

відділу, подає його на затвердження заступнику прокурора області згідно з 

наказом про розподіл обов’язків між керівництвом прокуратури області. 

5.1.4. У межах компетенції відділу забезпечує організацію роботи щодо 

представництва інтересів держави в суді у сфері охорони дитинства, а також 

інтересів дітей у справах, провадження в яких було розпочато до набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)», до ухвалення остаточних судових рішень; організацію нагляду 

за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 

діяльності, дізнання та досудового розслідування; підтримання 

обвинувачення в суді; нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях та при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

дітей, відповідно до вимог наказів Генерального прокурора України. 

5.1.5. Забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами 

прокуратури області, місцевими прокуратурами та співпрацю з відповідними 

підрозділами інших відомств та органів. 

5.1.6. Вносить пропозиції до планів роботи прокуратури області, 

забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів. 

5.1.7.  Готує проекти наказів з питань, що відносяться до компетенції 

відділу. 

5.1.8. Організовує роботу відділу з урахуванням плану роботи 

Генеральної прокуратури України та прокуратури області, рішень нарад при 

керівництві Генеральної прокуратури України, прокуратури області, 

організаційно-розпорядчих актів Генеральної прокуратури України та 

прокуратури області. 
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5.1.9. Вносить пропозиції та забезпечує підготовку матеріалів для 

розгляду на нарадах при керівництві прокуратури області, своєчасне та 

якісне виконання їх рішень. 

5.1.10. Бере участь у координації діяльності правоохоронних органів 

щодо протидії злочинності серед дітей. 

5.1.11. Проводить оперативні наради з найбільш важливих та 

актуальних питань діяльності відділу, заслуховує звіти підпорядкованих 

працівників. 

5.1.12. Організовує роботу з розгляду звернень громадян, запитів та 

звернень народних депутатів України, Комітетів Верховної Ради України, а 

також щодо участі працівників відділу у прийомі громадян, представників 

державних і громадських організацій, особисто розглядає контрольні 

доручення, звернення, здійснює особистий прийом громадян. 

5.1.13. Організовує роботу з оприлюднення публічної інформації, 

розгляд запитів на інформацію з питань, що відносяться до компетенції 

відділу. 

5.1.14. Організовує та здійснює виїзди до місцевих прокуратур для 

перевірки та надання практичної допомоги, вивчення та впровадження у 

практичну діяльність методичних документів, розроблених Генеральною 

прокуратурою України та Національною академією прокуратури України з 

питань ювенальної юстиції, безпосередньо бере участь у галузевих та інших 

перевірках, наданні практичної допомоги. Контролює реалізацію їх 

результатів та фактичне усунення виявлених недоліків. 

5.1.15. Організовує проведення аналітичної роботи, навчально-

методичних заходів, стажування у відділі працівників місцевих прокуратур, а 

також за наявності потреб у встановленому порядку ініціює розробку 

методичних документів з питань, що відносяться до компетенції відділу. 

5.1.16. Забезпечує вивчення кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх та про діяння, в яких законом України про кримінальну 

відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод неповнолітньої 

особи, які розглядаються місцевими судами та апеляційним судом 

Запорізької області за скаргами, заявами та поданнями учасників процесу, 

підготовку висновків та участь у їх судовому розгляді 

5.1.17. Організовує ведення та аналіз статистичних даних, вивчення та 

узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-

аналітичне забезпечення прокурорів з питань ювенальної юстиції. 

5.1.18. Розглядає документи, що надходять до відділу, доручає 

працівникам їх опрацювання та вирішення. У межах компетенції підписує, 

затверджує та візує службову документацію. 

5.1.19. Організовує ведення первинного обліку роботи відділу, складає 

звітність про прокурорську діяльність та відповідає за достовірність 

відображеної у ній інформації.  

5.1.20. Організовує своєчасне, повне й об’єктивне внесення відомостей 

до ІАС «ОСОП», перевіряє достовірність відповідних даних. 

5.1.21. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу та 

місцевих прокуратур, ініціює питання про звернення до Кваліфікаційно-
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дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення їх та прокурорів 

місцевих прокуратур до дисциплінарної відповідальності. 

5.1.22. Забезпечує додержання трудової та виконавської дисципліни у 

відділі. 

5.1.23. Здійснює контроль за виконанням у відділі вимог Тимчасової 

інструкції з діловодства в органах прокуратури України. 

 

5.2. Заступник начальника відділу: 

5.2.1. Організовує і забезпечує нагляд за додержанням законів 

органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове 

розслідування, підтримання публічного обвинувачення в суді, а саме: 

- нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх участі; 

- нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у кримінальних провадженнях про діяння, в яких законом 

України про кримінальну відповідальність окремо передбачено захист прав і 

свобод неповнолітньої особи; 

- вивчення та узагальнення практики здійснення процесуального 

керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому 

провадженні; 

- забезпечення координації з питань виявлення, розкриття, 

припинення та попередження злочинних і корупційних проявів у сфері 

охорони дитинства, усунення причин та умов, що їм сприяли;  

- розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду, 

ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісти зниклих дітей; 

- при виконанні судових рішень щодо неповнолітніх, забезпеченням їх 

прав під час перебування у місцях тримання затриманих, установах 

попереднього ув’язнення та після звільнення з виховних установ. 

5.2.2. Забезпечує вивчення кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх про діяння, в яких законом України про кримінальну 

відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод неповнолітньої 

особи, які розглядаються місцевими судами та апеляційним судом 

Запорізької області за скаргами, заявами та поданнями учасників процесу, 

підготовку висновків та участь у їх судовому розгляді. 

5.2.3. Узагальнює та подає начальнику відділу пропозиції до планів 

роботи прокуратури області та здійснює контроль за якісним та своєчасним 

виконанням запланованих заходів. 

5.2.4. Забезпечує підготовку матеріалів на наради у керівництва 

прокуратури області та контроль за реалізацією ухвалених рішень. 

5.2.5. Контролює реалізацію заходів, передбачених планами роботи, 

рішеннями (постановами) нарад Генеральної прокуратури України, 

прокуратури області, виконання письмових наказів Генеральної прокуратури 

України, прокуратури області, доручень начальника відділу, додержання 

вимог наказів Генеральної прокуратури України та інших документів з 

питань організації роботи. 
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5.2.6. Здійснює ведення та аналіз статистичних даних, вивчення та 

узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-

аналітичне забезпечення прокурорів з питань ювенальної юстиції. 

5.2.7. Розглядає, підписує та візує у межах своєї компетенції службову 

документацію, подає її начальнику відділу. 

5.2.8. Організовує підготовку та проведення виїздів до місцевих 

прокуратур, безпосередньо бере участь у галузевих та інших перевірках, 

наданні практичної допомоги. Контролює реалізацію їх результатів та 

фактичне усунення виявлених недоліків. 

5.2.9. Розглядає та вирішує звернення, заяви, скарги громадян і 

посадових осіб, організовує перевірки запитів та звернень народних 

депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації, взятих на 

контроль начальником відділу, здійснює особистий прийом громадян. 

5.2.10. Вносить пропозиції начальнику відділу щодо призначення 

працівників відділу, їх заохочення, преміювання, звернення до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності. 

5.2.11. Перевіряє якість підготовлених працівниками відділу 

документів, а також відповідно до компетенції візує, підписує такі 

документи. 

5.2.12. Здійснює контроль за станом обліково-статистичної 

дисципліни в органах досудового розслідування, достовірність відображення 

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних 

правопорушень, неповнолітніх осіб, які їх вчинили та прийнятих під час 

досудового розслідування рішень. 

5.2.13. Забезпечує своєчасність, повноту та об’єктивність внесення 

відомостей про результати прокурорсько-слідчої діяльності до інформаційно-

аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», проведення 

перевірок достовірності відповідних даних місцевих прокуратур. 

5.2.14. Забезпечує підготовку та проведення навчальних заходів, 

стажування працівників підпорядкованих прокуратур. 

5.2.15. Вносить пропозиції щодо удосконалення організації роботи на 

закріплених напрямах. 

5.2.16. Виконує інші службові доручення начальника відділу. 

 
5.3. Прокурори відділу: 

5.3.1. Безпосередньо виконують завдання та доручення керівництва 

прокуратури області та відділу. 

5.3.2. Здійснюють організаційне забезпечення місцевих прокуратур, 

спрямування їх діяльності згідно з вимогами законодавства. 

5.3.3. Вивчають якість документів, що надходять з місцевих 

прокуратур, вживають заходи до усунення недоліків при їх підготовці. За 

наявності підстав готують зауваження і пропозиції щодо них. 

5.3.4. Вносять пропозиції щодо удосконалення роботи, готують 

проекти наказів керівництва прокуратури області з питань, що належать до 

компетенції відділу. 



12 

 

5.3.5. За дорученням керівництва відділу готують матеріали на наради 

при керівництві прокуратури області та відділу. Вносять пропозиції до планів 

роботи прокуратури області. 

5.3.6. Здійснюють виїзди до місцевих прокуратур з метою перевірки 

виконання галузевих наказів Генерального прокурора України та надання 

практичної допомоги з питань захисту прав і свобод дітей, вивчення та 

впровадження у практичну діяльність методичних документів, розроблених 

Генеральною прокуратурою України та Національною академією 

прокуратури України. 

5.3.7. Розглядають звернення, заяви, скарги громадян і посадових осіб, 

повідомлення у засобах масової інформації, запити та звернення народних 

депутатів України, інформаційні запити, здійснюють особистий прийом 

громадян. 

5.3.8. Здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних 

провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми та 

за їх участі, а також про діяння, в яких законом України про кримінальну 

відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод неповнолітньої 

особи, забезпечують достовірність відображення в Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, 

які їх вчинили, та прийнятих під час досудового розслідування рішень. 

5.3.9. Забезпечують нагляд за додержанням законів органами, що 

проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування, 

підтримання публічного обвинувачення в суді, а саме: 

- нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх участі; 

- нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у кримінальних провадженнях про діяння, в яких законом 

України про кримінальну відповідальність окремо передбачено захист прав і 

свобод неповнолітньої особи; 

- вивчення та узагальнення практики здійснення процесуального 

керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому 

провадженні; 

- забезпечення координації з питань виявлення, розкриття, 

припинення та попередження злочинних і корупційних проявів у сфері 

охорони дитинства, усунення причин та умов, що їм сприяли;  

- розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду, 

ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісти зниклих дітей; 

- при поміщені та утриманні дітей у слідчих ізоляторах; 

- при виконанні судових рішень щодо неповнолітніх, забезпеченням їх 

прав під час перебування у місцях тримання затриманих, установах 

попереднього ув’язнення та після звільнення з виховних установ. 

5.3.10. Здійснюють представництво інтересів держави у сфері охорони 

дитинства в суді, а також інтересів дітей у справах, провадження в яких було 

розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)», до ухвалення остаточних судових 

рішень. 
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5.3.11. У межах компетенції готують відповідні позови (заяви, 

подання) в інтересах держави до суду та беруть участь у їх розгляді. 

5.3.12. Беруть участь у засіданнях місцевих судів при розгляді 

цивільних, господарських, адміністративних справ, а також справ про 

адміністративні правопорушення, в тому числі і за позовами прокурора 

області та його заступників або в інших випадках, визначених законом, у 

порядку здійснення функцій представництва інтересів держави в суді, а 

також інтересів дітей у справах, провадження в яких було розпочато до 

набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)», до ухвалення остаточних судових рішень. 

5.3.13. Беруть участь у суді апеляційної інстанції при розгляді 

апеляційних скарг прокурорів та інших учасників процесу в цивільному, 

господарському та адміністративному судочинстві. 

5.3.14. Готують процесуальні документи на незаконні судові рішення 

у цивільних, господарських, адміністративних справах, як у справах за 

позовами прокурора, так і інших осіб. 

5.3.15. Вживають заходи, спрямовані на своєчасне та реальне 

виконання судових рішень, постановлених у справах за позовами і заявами 

прокурора, та спрямовують діяльність місцевих прокуратур на цьому напрямі 

відповідно до вимог законодавства. 

5.3.16. Вивчають матеріали кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, про діяння, в яких законом України про кримінальну 

відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод неповнолітньої 

особи, які витребувані у порядку нагляду, а також що надійшли у зв’язку з 

вирішенням скарг, готують висновки щодо додержання закону та прав 

неповнолітніх під час досудового розслідування, з інших питань, 

передбачених кримінальним процесуальним законодавством. 

5.3.17. Вивчають кримінальні провадження щодо неповнолітніх, про 

діяння, в яких законом України про кримінальну відповідальність окремо 

передбачено захист прав і свобод неповнолітньої особи, які розглядаються 

апеляційним судом області за скаргами, заявами та поданнями учасників 

процесу, готують висновки. 

5.3.18. Підтримують обвинувачення в суді та забезпечують участь в 

апеляційному розгляді кримінальних проваджень, розглянутих за участю 

місцевих прокурорів у місцевих судах, за наявності підстав готують та 

вносять апеляційні, касаційні скарги. 

5.3.19. Беруть участь у проведенні навчально-методичних заходів та 

стажуванні працівників місцевих прокуратур. Постійно працюють над 

підвищенням свого професійного рівня. 

5.3.20. Узагальнюють роботу на закріплених напрямах. 

5.3.21. Здійснюють контроль за станом обліково-статистичної 

дисципліни в органах досудового розслідування, достовірність відображення 

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних 

правопорушень, неповнолітніх осіб, які їх вчинили та кримінальних 

проваджень про діяння, в яких законом України про кримінальну 
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відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод неповнолітньої 

особи, а також прийнятих під час досудового розслідування рішень. 

5.3.22. Забезпечують своєчасність, повноту та об’єктивність внесення 

відомостей про результати прокурорської діяльності до інформаційно-

аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», проведення 

перевірок достовірності відповідних даних місцевих прокуратур. 

5.3.23. Ведуть облік проведеної роботи. За напрямами діяльності 

формують накопичувальні справи, у яких зосереджують, систематизують і 

опрацьовують необхідні матеріали за закріпленими темами і прокуратурами, 

вносять пропозиції щодо проведення відповідних перевірок та вжиття заходів 

прокурорського реагування. 

5.3.24. Виконують інші завдання за дорученням керівництва 

прокуратури області та відділу. 

 

6. Відповідальність працівників відділу. 

6.1. Начальник відділу відповідає за належну організацію роботи з 

виконання покладених на відділ завдань, функцій, доручень Генеральної 

прокуратури України, керівництва прокуратури області згідно з розподілом 

обов’язків, забезпечення дотримання службової та трудової дисципліни 

підлеглими працівниками. 

6.2. Прокурори відділу відповідають за належне виконання своїх 

службових обов’язків, своєчасне і якісне виконання доручень Генеральної 

прокуратури України, керівництва прокуратури області та відділу. 

6.3. Працівники відділу несуть відповідальність за порушення Присяги 

прокурора, Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, службової та 

трудової дисципліни, а також в інших випадках згідно з Законом України 

«Про прокуратуру», «Про запобігання корупції» та законодавством про 

працю. 

 

 

Відділ ювенальної юстиції 

прокуратури Запорізької області 

 
 

 


