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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ
№

« )  » вересня 2021 року м* Рівне

Про внесення змін до Регламенту
Рівненської обласної прокуратури

•<?

У зв’язку із необхідністю приведення організаційно-розпорядчих документів 
обласної прокуратури у відповідність з вимогами законодавства та відомчих 
нормативних актів, з метою забезпечення належної організації роботи та 
ефективного виконання функцій прокуратури, керуючись статтею 11 Закону 
України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до Регламенту Рівненської обласної прокуратури, 
затвердженого наказом прокурора Рівненської області від 21.06.2019 № 48 (зі 
змінами, внесеними наказами прокуратури Рівненської області від 15.07.2019 № 55, 
від 02.01.2020 № 1, від 06.05.2020 № 54 та керівника Рівненської обласної 
прокуратури від 08.10.2020 № 119, від 11.02.2021 № 32, від 16.03.2021 № 43, від 
30.07.2021 № 109):

1.1. У тексті Регламенту слова «підрозділ правового забезпечення» у всіх 
.. ‘відмінках замінити словами «підрозділ організаційного та правового забезпечення»

у відповідних відмінках.
1.2. Пункт 1.11 виключити.
1.3. Перше та друге речення пункту 5.12 викласти в наступній редакції: 

«Підрозділ організаційного забезпечення здійснює контроль за якістю, повнотою та 
своєчасністю виконанням рішень оперативних (апаратних) нарад у керівника 
обласної прокуратури. З цією метою у матеріалах виконання кожного рішення 
оперативної (апаратної) наради накопичуються усі документи, що свідчать про його 
остаточну реалізацію (доповідні записки, узагальнення, вивчення, рапорти, 
довідкові, інформаційні, статистичні матеріали тощо)».



1.4. Пункт 5.23 доповнити абзацом другим такого змісту: «Загальний 
контроль за підготовкою матеріалів координаційних та спільних нарад у керівника 
обласної прокуратури, якістю та повнотою виконання їхніх рішень здійснює 
організаційний підрозділ обласної прокуратури».

У зв’язку з цим абзац другий пункту 5.23 вважати абзацом третім цього 
пункту.

1.5. Перше речення пункту 6.44 викласти в наступній редакції: «Накази, 
завдання, доручення, листи та інші обов’язкові до виконання документи за підписом 
керівництва обласної прокуратури реєструються та скеровуються до окружних 
прокуратур шляхом електронного обміну в інформаційній системі «Система 
електронного документообігу органів прокуратури України» (далі -  ІС «СЕД»), 
впровадженій в промислову експлуатацію наказом Генерального прокурора України 
від 28.12.2018 № 266, а у разі необхідності негайного направлення до окружних 
прокуратур можуть також передаватися факсимільним зв’язком із центрального 
факсу або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси через 
підрозділ документального забезпечення».

1.6. Пункти 6.45 та 6.46 викласти в такій редакції:

«6.45. Надсилання шляхом електронного обміну в ІС «СЕД», факсимільним 
зв’язком або електронною поштою термінових документів, які підлягають 
реєстрації в підрозділі організаційного забезпечення, безпосередньо структурними 
підрозділами забороняється.

6.46. Усі документи, передані та прийняті шляхом електронного обміну в ІС 
«СЕД», факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій 
реєстрації.

Оригінали переданих факсимільним зв’язком або електронною поштою 
документів надсилаються адресату в порядку, встановленому організаційно- 
розпорядчими документами Офісу Генерального прокурора з питань діловодства та 
ведення ІС «СЕД» в органах прокуратури».

V 2. Першому заступнику та заступнику керівника обласної прокуратури, 
керівникам самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури відповідно 
до компетенції забезпечити приведення у відповідність з даними змінами 
організаційно-розпорядчих актів обласної прокуратури.

Керівник обласної прокуратури


