
 

ПРОКУРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Н А К А З 

№ 203 

 

"17" жовтня 2018 року                                                     м. Київ 
 

 

Про внесення змін до Переліку  

індексів структурних підрозділів 

прокуратури Київської області 
   

 

У зв’язку із змінами у структурі прокуратури Київської області, 

відповідно до п. 4.2.5 Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, 

затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 № 103, 

керуючись статтею 11 Закону України "Про прокуратуру", 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Внести зміни до Переліку індексів структурних підрозділів 

прокуратури Київської області, затвердженого наказом прокуратури Київської 

області  від 31.08.2018 №119 (далі - Перелік). 

2. Виключити з Переліку графу «Заступник прокурора області        

Бендик Я.М.». 

3. Включити до Переліку графи «Заступник прокурора області 

Голинський Я.О.» та «Заступник прокурора області Єфремов С.О.», присвоївши 

їм відповідно індекси 03/1 та 03/2. 

4. Керівникам структурних підрозділів регіональної прокуратури 

забезпечити реєстрацію та облік документів відповідно до вказаного Переліку. 

 Наказ довести до відома першого заступника, заступників прокурора 

області, працівників апарату прокуратури області, надіслати керівникам 

місцевих прокуратур. 

 

 

Прокурор Київської області 

державний радник юстиції 

3 класу      М. Киричук 
 
 



                              ЗАТВЕРДЖЕНО  

                              Наказ прокуратури 

                              Київської області 

                              17.10.2018 № 203 
 

ПЕРЕЛІК 

індексів структурних підрозділів прокуратури Київської області 

 

Прокурор області Киричук М.Ю. 01 

Відділ організаційного та правового забезпечення 01/1/2 

Перший заступник прокурора області Грабець І.Н. 02 

Заступники прокурора Київської області 03 

Заступник прокурора області  Голинський Я.О. 03/1 

Заступник прокурора області   Єфремов С.О. 03/2 

Заступник прокурора області   Мілевський А.П. 03/3 

Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному 

провадженні  та координації правоохоронної діяльності 
04 

Відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при 

провадженні досудового розслідування та підтриманням державного 

обвинувачення 

04/2 

Відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при 

провадженні оперативно-розшукової діяльності 
04/2/1 

Відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування 

територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення 
04/2/6 

Відділ нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя 

та здоров’я особи 
04/2/8 

Відділ аналізу оперативної інформації та організаційно-методичної роботи 04/3 

Відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ 

та державної прикордонної служби 
04/4 

Відділ нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби 04/5 

Відділ нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з 

організованою злочинністю 
04/6 

Управління представництва інтересів держави в суді 05 

Відділ організації представництва 05/1 

Відділ забезпечення представництва в суді 05/2 

Відділ представництва при виконанні судових рішень 05/3 

Відділ організації діяльності  у сфері запобігання та протидії корупції 05/4 



Відділ ювенальної юстиції 08 

Відділ підтримання обвинувачення в суді 09 

Відділ роботи з кадрами 11 

Відділ документального забезпечення 13/1 

Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб 
13/2 

Відділ міжнародного співробітництва 14 

Управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального 

керівництва 
15/1 

Слідчий відділ 15/1/1 

Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 

регіональної прокуратури 
15/1/2 

Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях 15/2 

Перший відділ процесуального керівництва 15/2/1 

Другий відділ процесуального керівництва 15/2/2 

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру 
16 

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку 18 

Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів 19 

Режимно-таємна частина 20 

Відділ інформаційних технологій 22 

Прес-секретар (на правах головного спеціаліста) 24 

Відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-

аналітичної роботи 
27 

 
 

 


