
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
 

Н А К А З  

№ 22 
 

 

19 квітня 2021 року             м. Івано-Франківськ 

 

 

Про удосконалення взаємодії структурних підрозділів  

обласної прокуратури та окружних прокуратур 

з питань представництва інтересів держави в суді  

 

 З метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення фактичного 

поновлення порушених інтересів держави, удосконалення взаємодії 

структурних підрозділів обласної прокуратури та окружних прокуратур з 

питань представництва інтересів держави в суді, керуючись статтею 11 Закону 

України «Про прокуратуру»,  

 

Н А К А З У Ю:  

 

1. Першому заступнику та заступнику керівника обласної прокуратури, 

керівникам окружних прокуратур та структурних підрозділів обласної 

прокуратури у межах повноважень забезпечувати здійснення процесуальних та 

інших дій, спрямованих на захист інтересів держави в судовому провадженні, в 

порядку, передбаченому законом. 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів обласної 

прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час 

проведення дізнання та досудового розслідування, в тому числі у формі 

процесуального керівництва, за наявності підстав для захисту інтересів держави 

поза межами кримінального провадження шляхом пред’явлення позовів 

(подання заяв), вступу у справи, провадження в яких відкрито за позовами 

(заявами) інших осіб, ініціювання перегляду судових рішень забезпечити 

ефективну взаємодію з відділом представництва інтересів держави в суді (далі – 

відділ). 

Мотивований висновок щодо необхідності застосування представницьких 

повноважень разом із документами, оформленими та засвідченими відповідно 

до вимог законодавства, що подаються до суду як докази, невідкладно за 

погодженням із першим заступником або заступником керівника обласної 

прокуратури передавати до відділу.  
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2.1. У висновку щодо необхідності застосування представницьких 

повноважень зазначати: 

- зміст порушення та підстави, що зумовлюють застосування 

представницьких повноважень, їх форму (пред’явлення позову, вступ у справу, 

порушену за позовом іншої особи, ініціювання перегляду судового рішення); 

- положення нормативно-правових актів, які порушено; 

- розмір збитків, що заподіяні державі, вартість майна, що підлягає 

поверненню (витребуванню); 

- обґрунтування порушень інтересів держави; 

- обставини, що свідчать про нездійснення або неналежне здійснення 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим 

суб’єктом владних повноважень захисту інтересів держави; 

- за наявності підстав – обґрунтування поважності пропуску 

процесуального строку на звернення до суду за захистом порушених інтересів 

держави; 

- перелік доказів, які підтверджують факт порушення або загрози 

порушення інтересів держави. 

3. Відділу у місячний строк, а за вказівкою керівництва обласної 

прокуратури – невідкладно, вивчати передані матеріали та за наявності підстав 

готувати позови, заяви, скарги і надсилати їх до суду, організовувати участь у 

їх розгляді, вступати у розгляд справ за позовами, заявами, скаргами інших 

осіб.  

4. Структурним підрозділам обласної прокуратури, які ініціювали 

подання позову, заяви чи скарги, вступ у розгляд справи, за необхідності, на 

вимогу відділу надавати додаткові матеріали. У разі неповноти наданих 

матеріалів відділу повертати їх для доопрацювання з обґрунтуванням мотивів 

відмови у пред’явленні позову.  

4.1. Якщо в подальшому обставини, що обумовили ініціювання 

застосування заходів представницького характеру, відпали, – негайно 

інформувати про це відділ із долученням копій відповідних документів. 

5. Процесуальним керівникам – прокурорам структурних підрозділів 

обласної прокуратури, які забезпечують участь у розгляді судом кримінального 

провадження, в якому пред’явлено позов у порядку кримінального 

судочинства, невідкладно формувати електронне наглядове провадження в 

інформаційно-аналітичній системі «Облік та статистика органів прокуратури», 

до якого приєднувати копію позову та долучених до нього документів. 

5.1. Після проведення підготовчого судового засідання вносити у форми 

первинного обліку відповідного електронного наглядового провадження 

відомості про відкриття провадження у справі (прийняття судом позову до 

розгляду) з посиланням на дату винесення ухвали суду й номер судової справи 
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та подальшим долученням судових рішень за результатами розгляду позову 

(заяви). 

5.2. Після набрання законної сили судовим рішенням про повне або 

часткове задоволення вимог прокурора за цивільним позовом одержувати в суді 

виконавчі документи та передавати їх до відділу для забезпечення подальшого 

звернення до примусового виконання. 

6. Керівникам самостійних структурних підрозділів обласної 

прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час 

проведення дізнання та досудового розслідування, в тому числі у формі 

процесуального керівництва, щоквартально до 5 числа місяця, наступного за 

кварталом, направляти до відділу інформацію про закриті в порядку ст. 284 

КПК України кримінальні провадження, в яких встановлено збитки державним 

інтересам, для вирішення питання щодо наявності підстав для представництва 

інтересів держави в суді. 

7. Відділу щоквартально до 10 числа місяця, наступного за кварталом, 

опрацьовувати відомості звітності про роботу органів досудового 

розслідування форм №№ 1-СЛ (НП), 1-СЛ (СБ), 1-СЛ (ДФС), 1-СЛ (ДБР) в 

частині спричинення збитків державним інтересам та стану їх відшкодування в 

ході досудового розслідування. За необхідності отримувати додаткову 

інформацію про кримінальні провадження, у яких не вжито заходів щодо 

забезпечення відшкодування збитків, заподіяних кримінальними 

правопорушеннями інтересам держави, та вирішувати питання щодо наявності 

підстав для застосування представницьких повноважень.  

8. Керівникам окружних прокуратур: 

8.1. Забезпечувати здійснення процесуальних та інших дій, спрямованих 

на захист інтересів держави в судовому провадженні, у всіх випадках при 

наявності підстав, у тому числі за матеріалами кримінальних проваджень, 

враховуючи закриті, справ про адміністративні правопорушення, зокрема, 

пов’язані з корупцією, в межах територіальної юрисдикції окружної 

прокуратури. 

8.2. У разі необхідності захисту інтересів держави в суді в межах 

повноважень забезпечувати повноту зібраних матеріалів та підготовку 

обґрунтованих процесуальних документів, у тому числі позовів, заяв, 

повідомлень про вступ у справу, про що інформувати відділ із зазначенням 

номера електронного наглядового провадження. 

8.3. Організувати належну взаємодію між працівниками прокуратур з 

метою забезпечення своєчасної передачі матеріалів за виявленими фактами 

порушень інтересів держави прокурорам, які здійснюють представницькі 

повноваження, для вирішення питання щодо наявності підстав для 

застосування заходів представницького характеру. 
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8.4. Після набрання законної сили судовим рішенням про повне або 

часткове задоволення позовних вимог прокурора невідкладно вживати заходів, 

спрямованих на своєчасне одержання виконавчих документів та їх звернення до 

примусового виконання. 

8.5. У випадку звернення виконавчого документа до виконання 

стягувачем використовувати право прокурора, який здійснював представництво 

в суді, на вступ у виконавче провадження та повною мірою реалізовувати 

надані повноваження. 

8.6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора                            

Івано-Франківської області від 26.12.2018 № 76 «Про удосконалення взаємодії 

структурних підрозділів прокуратури області та місцевих прокуратур з питань 

представництва  інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень». 

8.7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 

заступника керівника обласної прокуратури відповідно до розподілу обов’язків 

між керівництвом обласної прокуратури. 

 

Керівник обласної прокуратури                                                            Р. Хима 

         


