
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ

____

« 44 » січня 2021 року м. Рівне

Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки 
в органах Рівненської обласної прокуратури

З метою удосконалення організації роботи з питань кадрового 
забезпечення та внутрішньої безпеки, на виконання вимог Положення про 
організацію кадрової роботи в органах прокуратури, затвердженого наказом 
Генеральної прокуратури України від 18.12.2017 № 351, Порядку організації 
роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, 
затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 13.04.2017 № 111, 
керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур:
1.1. Невідкладно повідомляти керівника обласної прокуратури про 

факти дорожньо-транспортних пригод, вчинених підпорядкованими 
працівниками прокуратури або за їх участі, втрати службових документів та 
посвідчень, зброї та її застосування.

1.2. При розподілі службових обов’язків між підпорядкованими 
працівниками суворо дотримуватись вимог щодо недопущення будь-якої 
можливості виникнення конфлікту інтересів.

1.3. Звернути особливу увагу на профілактику протиправної поведінки 
підпорядкованих працівників. З цією метою створювати належні умови праці, 
вивчати їх майновий стан шляхом відкритого онлайнового доступу та засобів 
пошуку по відкритих даних, поведінку у побуті та на роботі, вживати заходи 
щодо створення службового житлового фонду. Систематично проводити 
співбесіди щодо додержання вимог Кодексу професійної етики та поведінки 
прокурорів.

1.4. Забезпечити постійний контроль за збереженням підпорядкованими 
працівниками службових документів, майна прокуратури, яким вони 
користуються, цифрового носія з кваліфікованим електронним підписом.



1.5. Вивчати відповідні правовстановлюючі документи працівників 
щодо права власності чи користування транспортними засобами та зброєю, 
вимагати приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства. 
Забезпечити належне зберігання службового автотранспорту.

1.6. Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним 
кварталом, отримувати інформацію з територіальних відділень поліції 
Головного управління Національної поліції в Рівненській області щодо 
виявлення фактів порушення Правил дорожнього руху, вчинення дорожньо- 
транспортних пригод за участі працівників місцевих (окружних) прокуратур 
області.

Відділу кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури 
отримувати інформацію в Управлінні патрульної поліції у Рівненській області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України стосовно 
працівників обласної прокуратури.

2. Першому заступнику та заступникам керівника обласної 
прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів обласної 
прокуратури при здійсненні виїздів до місцевих (окружних) прокуратур 
вивчати морально-ділові якості прокурорів, проводити з особовим складом 
співбесіди профілактично-виховної спрямованості та з’ясовувати, чи створено 
для них необхідні умови праці.

3. Відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
інформаційно-аналітичної роботи обласної прокуратури впродовж доби з
додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України 
у письмовій формі надавати інформацію до відділу кадрової роботи та 
державної служби обласної прокуратури про внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань відомості щодо вчинення прокурором кримінального 
правопорушення, у тому числі з ознаками корупції, або стосовно них, а також 
про посягання на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів, 
пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора.

У разі якщо розголошення інформації про внесення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань відомостей про вчинення прокурором кримінального 
правопорушення може зашкодити досудовому розслідуванню, вказана 
інформація надається впродовж доби після повідомлення особі про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення чи прийняття рішення про закриття 
кримінального провадження.

4. Управлінню нагляду за додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю, відділам забезпечення діяльності у сфері 
запобігання та протидії корупції, процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях слідчих територіального управління 
Державного бюро розслідувань, організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді:



з

4.1. З додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального 
кодексу України надавати до відділу кадрової роботи та державної служби 
обласної прокуратури інформацію про хід досудового розслідування та 
судового розгляду кримінальних проваджень про правопорушення, скоєні 
прокурорами, стосовно них або за їх участю, з додатком копій вироків та інших 
рішень.

4.2. Повідомляти відділ кадрової роботи та державної служби обласної 
прокуратури про зупинення досудового слідства чи закриття кримінальних 
проваджень, повідомлення про підозру, відсторонення від посади, затримання, 
застосування запобіжного заходу, направлення до суду обвинувального акту у 
кримінальному провадженні або клопотання про звільнення від кримінальної 
відповідальності прокурора, результати судового розгляду кримінальних 
проваджень із доданням копій процесуальних документів, вироків та інших 
рішень судів.

У разі якщо розголошення інформації про внесення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань відомостей про вчинення прокурором кримінального 
правопорушення може зашкодити досудовому розслідуванню, вказана 
інформація надається впродовж доби після повідомлення особі про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення чи прийняття рішення про закриття 
кримінального провадження.

5. Відділу кадрової роботи та державної служби обласної 
прокуратури:

5.1. Забезпечувати проведення спеціальних перевірок відомостей 
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад прокурорів та державних 
службовців категорії «Б», відповідно до вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» та згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки 
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 
підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (зі змінами).*

5.2. Забезпечувати проведення перевірок стосовно посадових та 
службових осіб органів прокуратури області відповідно до Закону України 
«Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 (зі 
змінами).

5.3. Здійснювати перевірку фактів подання працівниками прокуратури та 
особами, які припинили діяльність в органах прокуратури, декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та забезпечувати 
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про 
випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками та 
дотримання ними обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання



корупції», у визначеному Національним агентством порядку.
5.4. Запобігати виникненню реального чи потенційного конфлікту 

інтересів у працівників прокуратури, вживати заходів щодо його врегулювання.
5.5. Невідкладно готувати повідомлення до Генеральної інспекції Офісу 

Генерального прокурора про факти вчинення прокурорами дій, що порочать 
звання прокурора, порушень правил прокурорської етики, вчинення 
правопорушень проти них, неправомірного втручання у їх службову діяльність, 
перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню 
наданих прав, а також про посягання на життя, здоров’я, житло та майно їх і 
їхніх близьких родичів, пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора, та про 
випадки, які набули чи можуть набути резонансу в суспільстві.

6. Начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення та 
соціально-побутових потреб обласної прокуратури, керівникам місцевих 
(окружних) прокуратур забезпечити проходження водіями прокуратур 
технічних оглядів службового транспорту, належне утримання та охорону 
службових приміщень для зберігання автотранспорту, оформлення відповідних 
правовстановлюючих документів щодо їх належності органам прокуратури.

7. Відділам кадрової роботи та державної служби, документального 
забезпечення, інформаційних технологій, матеріально-технічного 
забезпечення та соціально-побутових потреб, режимно-секретній частині 
обласної прокуратури, керівникам місцевих (окружних) прокуратур
вживати заходів щодо дотримання встановленого порядку пропускного режиму 
до службових приміщень, запобігання витоку і розголошенню мовної та 
видової інформації на об’єктах інформаційної діяльності органів прокуратури, 
втраті службових документів і матеріалів, компрометації чи втраті електронних 
ключів доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

8. Визнати такими, що втратили чинність, накази прокурора області від 
05.07.2017 № 89 «Про організацію роботи з питань .внутрішньої безпеки в 
органах прокуратури Рівненської області», від 03.11.2020 № 131 «Про внесення 
змін до наказу прокурора Рівненської області від 05.07.2017 № 89 «Про 
організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури 
Рівненської області», від 26.03.2018 № 29 «Про внесення змін до наказу 
прокурора Рівненської області від 05.07.2017 № 89 «Про організацію роботи з 
питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури Рівненської області».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


