
 

ПРОКУРАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З 
№ 65 

 
02 квітня 2020 року                                                                                        м. Луцьк 
 
Про розмежування повноважень з нагляду  
за додержанням законів при виконанні  
судових рішень у кримінальних провадженнях 
та інших заходів примусового характеру між  
самостійним структурним підрозділом  
прокуратури Волинської області  
та місцевими прокуратурами 
 

 З метою забезпечення наглядової діяльності органів прокуратури області 
за додержанням Конституції України, законодавства про адміністративні 
правопорушення, кримінально-виконавчого та іншого законодавства, 
міжнародних норм і стандартів поводження з ув’язненими та засудженими, 
дотримання їх прав (крім неповнолітніх), належного виконання наказу 
Генеральної прокуратури України від 20.04.2016 № 161 «Про організацію 
діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян», керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,  
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. На відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового 
характеру прокуратури області покласти здійснення безпосереднього нагляду 
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях та інших заходів примусового характеру у: 

- Головному управлінні Національної поліції в області при зверненні до 
виконання вироків судів про накладення покарань у виді позбавлення волі та 
арешту, етапуванні (триманні) осіб, взятих під варту, у спеціальних 
автомобілях, а також в частині виконання постанов судів про застосування до 
осіб адміністративного стягнення у виді арешту, організації здійснення 
адміністративного доставлення, затримання та тримання правопорушників; 

- управлінні охорони здоров’я Волинської обласної державної 
адміністрації України щодо забезпечення надання медичної допомоги в’язням, 
у тому числі у закладах охорони здоров'я області; 
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- Управлінні патрульної поліції у Волинській області при здійсненні 
адміністративного доставлення, затримання та тримання правопорушників, 
застосуванні інших заходів примусового характеру; 

- ДУ "Луцький слідчий ізолятор" та арештному домі при ньому; 
- оперативному підрозділі ДУ "Луцький слідчий ізолятор" при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності; 
- секторі охорони, режиму та нагляду у Волинській області управління 

Державної кримінально-виконавчої служби України Західного 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції щодо організації та забезпечення функцій і 
завдань при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях; 

- управлінні Державної міграційної служби України в області щодо 
організації адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у 
Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні, примусового повернення 
та примусового видворення іноземців, осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні, за межі держави;  

- відділенні № 12 примусового лікування із посиленим наглядом                            
КП "Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька" Волинської обласної 
ради щодо організації тримання, лікування осіб, щодо яких застосовано заходи 
примусового характеру або запобіжний захід у виді поміщення до 
психіатричного закладу; 

- Луцькому прикордонному загоні Західного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України щодо організації адміністративного 
доставлення, затримання та тримання осіб у пунктах тимчасового тримання та 
спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, 
затриманих в адміністративному порядку; 

- управлінні забезпечення примусового виконання рішень у Волинській 
області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                       
(м. Львів) щодо виконання кримінального покарання у виді конфіскації майна 
та судових рішень про спеціальну конфіскацію; 

- філії ДУ "Центр охорони здоров'я ДКВС України" у Волинській області 
та її Луцької міської медичної частини щодо надання в’язням установ 
державної кримінально-виконавчої служби медичної допомоги; 

- філії ДУ "Центр пробації" у Волинській області при організації 
виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також 
адміністративних стягнень у виді громадських, виправних та суспільно 
корисних робіт. 

2. На місцеві прокуратури покласти безпосередній нагляд за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях та інших заходів примусового характеру (відповідно до 
розташування та підпорядкування піднаглядних установ) у: 
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- територіальних підрозділах філії ДУ "Центр пробації" у Волинській 
області щодо виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі, а також адміністративних стягнень у виді громадських, виправних та 
суспільно корисних робіт; 

- кімнатах для затриманих чергових частин, інших місцях (приміщеннях) 
територіальних органів Головного управління Національної поліції в області, у 
яких тримають доставлених та затриманих осіб; 

- територіальних підрозділах Головного управління Національної поліції 
в області при забезпеченні виконання вироків судів про накладення покарань у 
виді позбавлення волі та арешту, а також постанов судів про застосування до 
осіб адміністративного стягнення у виді арешту, здійсненні етапування 
(тримання) осіб, взятих під варту, у спеціальних автомобілях, застосуванні 
заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян; 

- відділах прикордонної служби Луцького та Львівського прикордонних 
загонів щодо дотримання прав затриманих осіб в адміністративному порядку; 

- територіальних відділах державної виконавчої служби Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Львів) щодо 
додержання законів при виконанні кримінального покарання у виді конфіскації 
майна та судових рішень про спеціальну конфіскацію; 

- спеціальних палатах територіальних медичних закладів, у яких 
проходять стаціонарне лікування особи, взяті під варту, та засуджені до 
покарань у виді позбавлення волі чи арешту;  

- територіальних підрозділах управління Державної міграційної служби 
України в області під час здійснення адміністративного доставлення та 
затримання правопорушників, примусового повернення іноземців, та/або осіб 
без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, за межі держави; 

- при забезпеченні участі у судовому провадженні щодо правопорушень, 
вчинених на території піднаглядних об’єктів, а також при вирішенні питань, 
пов’язаних із виконанням вироків, застосуванням примусових заходів, умовно-
достроковим звільненням від відбування покарання, заміною невідбутої 
частини покарання більш м’яким та звільненням від покарання за хворобою, 
забезпеченні якісного, ефективного та своєчасного реагування на незаконні 
судові рішення. 

3. Покласти здійснення безпосереднього нагляду за додержанням 
законів у: 

- ізоляторі тимчасового тримання № 1 ГУНП у Волинській області, 
відділенні № 1 взводу № 1 роти конвойної служби ГУНП в області, 
спеціальних палатах КП "Волинська обласна клінічна лікарня", КП "Волинська 
обласна інфекційна лікарня, КП "Волинський медичний центр терапії 
залежностей", КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний 
центр" для стаціонарного лікування взятих під варту осіб, КП "Волинська 
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обласна психіатрична лікарня м. Луцька" Волинської обласної ради з місцем 
розташування в м. Луцьку – на керівника Луцької місцевої прокуратури; 

- ізоляторі тимчасового тримання № 2 ГУНП у Волинській області, 
взводі № 3 роти конвойної служби ГУНП в області, відділ організації несення 
служби в м. Ковель Управління патрульної поліції в області, спеціально 
обладнаних приміщеннях ВІПС "Рівне" та ВІПС "Висоцьк" ВПС "Римачі", 
ВПС "Світязь", ВІПС "Грабове" ВПС "Світязь", ВПС "Доманове" Луцького 
прикордонного загону Західного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України – на керівника Ковельської місцевої 
прокуратури; 

- ізоляторі тимчасового тримання № 3 ГУНП у Волинській області, 
відділенні № 2 взводу № 1 роти конвойної служби ГУНП в області, спеціально 
обладнаних приміщень ВІПС "Пархоменкове" та ВІПС "Коритниця"                    
ВПС "Амбуків" Львівського прикордонного загону Західного регіонального 
управління Державної прикордонної служби України – на керівника 
Володимир-Волинської місцевої прокуратури; 

- ДУ "Маневицька виправна колонія (№ 42)", ДУ "Цуманська виправна 
колонія (№ 84)", дільницях слідчого ізолятора при зазначених установах 
виконання покарань, оперативних підрозділах цих установ, а також у                              
КП "Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька" Волинської обласної 
ради з місцем розташування в смт. Олика Ківерцівського району, Волинському 
пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні, медичних частинах № 42 та № 84 філії                
ДУ "Центр охорони здоров'я ДКВС України" в області – на керівника 
Маневицької місцевої прокуратури; 

- митних постах Волинської митниці Державної митної служби України 
«Устилуг», «Ізов», «Володимир-Волинський», «Нововолинськ» - на керівника 
Володимир-Волинської місцевої прокуратури, «Ягодин», «Піща», «Ковель», 
«Доманове», «Заболоття» - на керівника Ковельської місцевої прокуратури, 
«Луцьк» – на керівника Луцької місцевої прокуратури. 

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ прокуратури області від 
21.10.2016 № 186. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
прокурора області, заступників прокурора області згідно з розподілом 
обов’язків, керівників місцевих прокуратур. 

 
 

Прокурор області                                                                             Т. Безрукий 


