
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
 

Н А К А З 

 

17 січня 2022 року             Івано-Франківськ                                   № 5 

 

 

Про розмежування повноважень 

щодо організації нагляду за додержанням  

законів та прав неповнолітніх при виконанні  

судових рішень у кримінальних справах  

та застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи дітей 

 

З метою забезпечення належної організації діяльності з питань захисту 

інтересів дітей та протидії насильству, на виконання п. 11 наказу Генерального 

прокурора від 04.11.2020 № 509 «Про особливості виконання функцій 

прокуратури з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству», 

керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру», 

 

Н А К А З У Ю : 

 
1. Розмежувати повноваження між відділом захисту інтересів дітей та 

протидії насильству Івано-Франківської обласної прокуратури та окружними 

прокуратурами  щодо організації нагляду за додержанням законів та прав 

неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах та 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням 

особистої свободи дітей. 

1.1.  Наглядову діяльність з указаних питань здійснювати з урахуванням 

підпорядкованості та місцезнаходження органів і установ виконання покарань 

та застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних із 

обмеженням особистої свободи неповнолітніх. 

1.2. Відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству обласної 

прокуратури здійснювати нагляд за додержанням законів та прав 

неповнолітніх у: 

- Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській 

області (далі – ГУНП в області); 

- філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській 

області; 
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- Державній установі «Івано-Франківська  установа виконання 

покарань (№ 12)»; 

- арештному домі при Державній установі «Івано-Франківська  

установа виконання покарань (№ 12)»; 

- Івано-Франківській міській медичній частині № 12 філії Державної 

установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби 

України» у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях; 

- Управлінні Державної міграційної служби в Івано-Франківській 

області. 

1.3. Керівникам окружних прокуратур організовувати та здійснювати 

нагляд за додержанням законів та прав неповнолітніх у: 

- кімнатах для затриманих чергових частин територіальних підрозділів 

ГУНП в області; 

- територіальних підрозділах ГУНП в області під час здійснення 

контролю за постановленими на облік неповнолітніми особами, яким обрано 

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також при застосуванні до 

дітей заходів впливу за адміністративні правопорушення; 

- територіальних підрозділах ГУНП в області при конвоюванні 

(доставленні) затриманих, взятих під варту та засуджених неповнолітніх, у 

тому числі спеціальним транспортом; 

- територіальних підрозділах ювенальної превенції ГУНП в області 

при здійсненні діяльності, пов’язаної з виконанням судових рішень у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх; 

- територіальних підрозділах Державної міграційної служби в Івано-

Франківській області щодо організації адміністративного доставлення, 

затримання неповнолітніх осіб у пункти тимчасового перебування іноземців та 

осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні; 

- підрозділах філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-

Франківській області, службах у справах дітей органів місцевого 

самоврядування під час  здійснення діяльності, пов’язаної з виконанням 

судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. 

1.4. Керівникам Калуської, Коломийської, Надвірнянської окружних 
прокуратур організовувати та здійснювати нагляд за додержанням законів та 

прав неповнолітніх в ізоляторах тимчасового тримання ГУНП в області. 

1.5. Керівнику Косівської окружної прокуратури забезпечувати 

здійснення нагляду за додержанням законів при адміністративному 

доставленні, затриманні та триманні неповнолітніх у приміщеннях, 

призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку, 

відділу прикордонної служби «Шибени» Чернівецького прикордонного загону. 
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1.6. Керівнику окружної прокуратури міста Івано-Франківська 

організовувати здійснення нагляду за додержанням законів при застосуванні до 

неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення в Управлінні 

патрульної поліції в Івано-Франківській області. 

2. Нагляд за додержанням законів при застосуванні до дітей заходів 

впливу за адміністративні правопорушення здійснювати в межах повноважень, 

передбачених статтею 26 Закону України «Про прокуратуру», шляхом 

проведення перевірок, моніторингу судових рішень і рішень адміністративних 

органів, внесення письмових вказівок та оскарження постанов у справах про 

адміністративні правопорушення. 

3. У випадках учинення неповнолітніми та щодо них тяжких або 

особливо тяжких кримінальних правопорушень, загибелі дітей, масових 

захворювань, інших кримінальних правопорушень у сфері охорони дитинства, 

які набули суспільного резонансу, а також заподіяння неповнолітнім тілесних 

ушкоджень у місцях несвободи та їх втечі з них керівникам окружних 

прокуратур, їх першим заступникам або заступникам згідно з розподілом 

обов’язків невідкладно інформувати відділ захисту інтересів дітей та протидії 

насильству обласної прокуратури про вжиті в межах компетенції заходи. 

4. Огляд місця події, інші першочергові слідчі (розшукові) дії в місцях 

несвободи проводити працівникам окружних прокуратур за територіальним 

принципом, про що негайно повідомляти начальника відділу захисту інтересів 

дітей та протидії насильству обласної прокуратури. 

5. Копії довідок про результати перевірок у закладах, органах та 

установах, визначених у пунктах 1.3-1.6 цього наказу, і документів 

прокурорського реагування впродовж 5 робочих днів із дати їх складання 

(внесення) надсилати до відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству 

обласної прокуратури.  

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ керівника Івано-

Франківської  обласної прокуратури від 27.11.2020 № 107 «Про розмежування 

повноважень щодо організації нагляду за додержанням законів та прав 

неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах та 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи дітей». 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника чи заступника керівника обласної прокуратури згідно з розподілом 

обов’язків між керівництвом обласної прокуратури. 

 

Керівник обласної прокуратури      Роман ХИМА 

  


