Додаток №1
До розпорядження прокурора
Житомирської області
від «Jf,» березня 2015 року № bfy

ГРАФІК
рекомендованої черговості подання заяв та інших документів для
працівників органів прокуратури Житомирської області
08 квітня 2015 року
1. Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному
провадженні прокуратури області.
2 . Прокуратура міста Житомира.
09 квітня 2015 року
Управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді
прокуратури області
10 квітня 2015 року
1. Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях
прокуратури області.
2 . Слідчий відділ.
«
3. Відділ захисту прав і свобод дітей.
4. Відділ нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту.
5. Відділ організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в
суді.
6. Організаційно-контрольний відділ.
7. Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян.
8. Старший прокурор прокуратури області з питань правового
забезпечення.
9. Старший прокурор прокуратури області з міжнародно-правових
доручень.
10. Старший прокурор прокуратури області з питань забезпечення
доступу до публічної інформації.
11. Відділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.
12. Відділ з питань розгляду листів та прийому громадян.
13. Секретаріат.
14. Відділ фінансування та бухгалтерського обліку.

15. Режимно-таємна частина.
16. Відділ інформатизації.
17. Відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових
потреб.
18. Прес-секретар.
19. Журналіст.
14 квітня 2015 року
1. Прокуратура Житомирського району.
2. Бердичівська міжрайонна прокуратура.
15 квітня 2015 пеку
1. Коростенська міжрайонна прокуратура.
2. Новоград-Волинська міжрайонна прокуратура.
3. Овруцька міжрайонна прокуратура.
16 квітня 2015 року
1. Прокуратура Андрушівського району.
2. Прокуратура Баранівського району.
3. Прокуратура Брусилівського району.
4. Прокуратура Володарсько-Волинського району.
5. Прокуратура Ємільчинського району.
6. Прокуратура Коростишівського району.
7. Прокуратура Луганського району.
8. Прокуратура Любареького району.
17 квітня 2015 року
1. Прокуратура Малинського району.
2. Прокуратура Олевського району.
3. Прокуратура Попільнянського району.
4. Прокуратура Радомишльського району.
5. Прокуратура Романівського району.
6. Прокуратура Ружинського району.
7. Прокуратура Червоноармійського району.
8. Прокуратура Черняхівського району.
9. Прокуратура Чуднівського району.
Начальник відділу роботи з кадрами
прокуратури Житомирської області
старший радник юстиції

