
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 

 

Н А К А З 

 

 

6 січня 2022 року     Івано-Франківськ    № 3 

 

Про організацію прийняття 

повідомлень про факти порушень прав 

затриманих, ув’язнених і засуджених осіб 

на телефон «гарячої лінії» 

 

З метою забезпечення своєчасного реагування на факти порушень прав 

затриманих, ув’язнених і засуджених осіб, керуючись ст. 11 Закону України 

«Про прокуратуру», 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Для отримання інформації про факти порушень прав затриманих, 

ув’язнених і засуджених осіб, у тому числі катувань та інших форм 

неналежного поводження, порушень прав на безпечні умови тримання, належну 

медичну допомогу, користування у встановленому порядку мережею Інтернет 

та засобами мобільного зв’язку в обласній прокуратурі визначити телефонну 

«гарячу лінію» за номером: (0342) 75-11-59 та електронну поштову скриньку: 

16@ifprok.gov.ua. 

2. Першому заступнику та заступнику керівника обласної 

прокуратури відповідно до розподілу обов’язків організувати роботу щодо 

отримання та розгляду повідомлень про факти порушень прав в’язнів у порядку 

та строки, встановлені законодавством, нормативно-правовими та 

організаційно-розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора. 

3. Забезпечення роботи щодо отримання повідомлень про порушення 

прав затриманих, ув’язнених і засуджених осіб на телефон «гарячої лінії» 

покласти на відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації 

управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та 

органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною 

злочинністю, прийняття повідомлень на визначену електронну адресу – на 

відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях 

несвободи, а також пробації. 
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4. Черговому працівнику відділу приймання, опрацювання та аналізу 

оперативної інформації управління нагляду за додержанням законів 

Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 

організованою та транснаціональною злочинністю: 

4.1. Забезпечити цілодобове приймання на телефон «гарячої лінії» та 

опрацювання інформації про факти порушень прав затриманих, ув’язнених і 

засуджених осіб у місцях несвободи.  

4.2. Інформацію про порушення прав затриманих, ув’язнених і 

засуджених невідкладно передавати до відділу нагляду за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів 

примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації. 

5. Відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у 

місцях несвободи, а також пробації організовувати перевірки за такими 

фактами та, за наявності підстав, уживати відповідні заходи реагування. 

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

Франківської області від 12.08.2015 № 88 «Про організацію прийняття 

повідомлень щодо фактів порушень прав затриманих, ув’язнених і засуджених 

на телефон «гарячої лінії»». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 

заступника керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Керівник обласної прокуратури                Роман ХИМА                              

 

 

 

 


