
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З

02 березня 2023 року Рівне № 14

Про створення міжвідомчої робочої групи з 
питань запобігання, виявлення та 
припинення кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, 
насамперед з використанням
інформаційно-комунікаційних систем

З метою підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, 
запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, насамперед з використанням 
інформаційно-комунікаційних систем, з урахуванням пропозицій та за згодою 
керівників правоохоронних та інших державних органів, керуючись 
ст. ст. 11, 25 Закону України «Про прокуратуру», розділом IV Порядку 
координаційної діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, 
затвердженого наказом Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28
(зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора від 02.01.2023 № 3),

Н А К А З У Ю :

1. Створити міжвідомчу робочу групу з питань запобігання, виявлення 
та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням 
шахрайських дій, насамперед з використанням інформаційно-комунікаційних 
систем з працівників Рівненської обласної прокуратури, Головного управління 
Національної поліції в Рівненській області, Управління СБ України в Рівненській 
області, Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Хмельницькому, Управління стратегічних розслідувань в 
Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної 
поліції України, відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області 
Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Рівненського 

, управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, 
Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань Міністерства юстиції та Рівненської обласної військової адміністрації 
(Рівненської обласної державної адміністрації).
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2. Затвердити персональний склад міжвідомчої робочої групи з питань 
запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, насамперед з використанням 
інформаційно-комунікаційних систем, що додається.

3. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань 
запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, насамперед з використанням 
інформаційно-комунікаційних систем, що додається.

Керівник



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника Рівненської
обласної прокуратури
від 02 березня 2023 року № 14

ПОЛОЖЕННЯ 
про міжвідомчу робочу групу

з питань запобігання, виявлення та припинення кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, насамперед з 

використанням інформаційно-комунікаційних систем

1. Міжвідомча робоча група з питань запобігання, виявлення та 
припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням 
шахрайських дій, насамперед з використанням інформаційно-комунікаційних 
систем (далі - Міжвідомча робоча група) утворюється з метою запобігання, 
виявлення, припинення кримінальних правопорушень означеної категорії.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, а також указами Президента України і постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, відомчими нормативно-правовими 
актами правоохоронних органів та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:
3.1. Розробка та впровадження у діяльність територіальних підрозділів 

правоохоронних органів, юрисдикція яких поширюється на Рівненську область 
(далі - правоохоронних органів), інших державних органів та органів обласної 
прокуратури сучасних підходів до запобігання, виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, 
насамперед з використанням інформаційно-комунікаційних систем;

3.2. Визначення основних напрямів та проблем у правозастосовній і 
правоохоронній діяльності щодо запобігання, виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, 
насамперед з використанням інформаційно-комунікаційних систем, підготовка 
пропозицій щодо шляхів вирішення відповідних проблем з метою сприяння у 
виконанні завдань кримінального провадження;

3.3. Розробка, узгодження і реалізація спільних заходів, спрямованих на 
запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, насамперед з використанням 
інформаційно-комунікаційних систем.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Вивчає та аналізує стан злочинності в означеній сфері, її структуру та 

динаміку, прогнозує тенденції розвитку;
4.2. Досліджує практику:

застосування правоохоронними органами заходів до запобігання,
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виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
вчиненням шахрайських дій, насамперед з використанням інформаційно- 
комунікаційних систем;

взаємодії правоохоронних органів з органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування;

координації діяльності правоохоронних органів у вказаній сфері;
43. Визначає проблемні питання взаємодії на цьому напрямі з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування;
4.4. Визначає основні напрями діяльності правоохоронних органів у сфері 

запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, насамперед з використанням 
інформаційно-комунікаційних систем;

4.5. Готує інформаційні, аналітичні та інші матеріали для організації та 
проведення спільних нарад керівників правоохоронних та інших державних 
органів у вказаній сфері, організовує їх проведення, готує проекти рішень 
(постанов) координаційних, спільних нарад;

4.6. Розробляє заходи із запобігання, виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, 
насамперед з використанням інформаційно-комунікаційних систем, усунення 
причин та умов, що сприяли їх вчиненню, припинення злочинної діяльності, 
готує проекти спільних планів з цих питань, бере участь у виконанні таких 
заходів (планів);

4.7. Ініціює, організовує проведення семінарів та інших заходів з метою 
підготовки та навчання співробітників правоохоронних органів, підвищення їх 
кваліфікації з питань запобігання, виявлення та припинення кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із вчиненням шахрайських дій, насамперед з 
використанням інформаційно-комунікаційних систем.

5. Міжвідомча робоча група має право:
5.1. Отримувати в установленому законом порядку від правоохоронних 

органів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
(за погодженням з їх керівниками).

6. До складу Міжвідомчої робочої групи входять голова, заступник голови, 
секретар та учасники Міжвідомчої робочої групи.

6.1. Голова Міжвідомчої робочої групи:
спрямовує діяльність Міжвідомчої робочої групи і здійснює 

керівництво її роботою;
визначає порядок денний засідань Міжвідомчої робочої групи; 
веде засідання Міжвідомчої робочої групи;
контролює виконання учасниками Міжвідомчої робочої групи їх

завдань;
представляє Міжвідомчу робочу групу у відносинах з 

правоохоронними органами, засобами масової інформації;
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за результатами розгляду Міжвідомчою робочою групою питань, 
віднесених до її компетенції, підписує підготовлені групою документи;

виконує за дорученням керівника обласної прокуратури інші функції.
6.2. Заступник голови Міжвідомчої робочої групи: 

користується повноваженнями учасника групи;
у разі відсутності голови групи виконує його обов’язки.

6.3. Секретар Міжвідомчої робочої групи: 
користується повноваженнями учасника групи;
забезпечує організаційно-технічну підтримку роботи Міжвідомчої 

робочої групи, зокрема підготовку необхідних матеріалів та документів до 
засідань;

здійснює ведення протоколу засідань Міжвідомчої робочої групи; 
здійснює контроль за виконанням рішень Міжвідомчої робочої групи.

6Ао  Учасник Міжвідомчої робочої групи:
подає письмові пропозиції щодо внесення на розгляд Міжвідомчої 

робочої групи відповідних питань;
забезпечує якісну і своєчасну підготовку та надання до Міжвідомчої 

робочої групи (за її рішенням, запитом голови групи) документів і матеріалів з 
питань, що належать до компетенції групи;

бере участь у засіданнях, в обговоренні питань порядку денного 
засідань Міжвідомчої робочої групи та прийнятті відповідних рішень.

7. Формами роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання та консультації 
між її учасниками.

Засідання міжвідомчої робочої групи проводяться за рішенням її голови, а 
у разі його відсутності - заступника голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої 

групи забезпечує її секретар.
Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на 

ньому присутні представники більш як двох третин правоохоронних органів, які 
входять до її складу.

8. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та 
рекомендації з питань, що належать до її компетенції, приймає відповідні 
рішення.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи оформляються 
протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та впродовж 
7 робочих днів після його підписання надсилається для організації виконання 
прийнятого рішення.

9. Рішення засідання є обов’язковим для виконання всіма учасниками 
Міжвідомчої робочої групи.

У встановлені рішенням засідання строки учасники Міжвідомчої робочої 
групи інформують Рівненську обласну прокуратуру про результати виконання 
визначених заходів, їх вплив на ефективність протидії злочинності.

Голова Міжвідомчої робочої групи організовує опрацювання та
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узагальнення інформацій про результати виконання визначених заходів, які 
надійшли від учасників робочої групи, їх вплив на стан законності та 
ефективність протидії злочинності.

10. Консультації між учасниками групи можуть здійснюватися в будь-який 
зручний для них спосіб, зокрема за допомогою службових засобів електронної 
пошти, телефонного зв’язку, аудіо- та відеоконференцзв’язку, інших 
інформаційно-телекомунікаційних засобів тощо із додержанням вимог 
законодавства щодо захисту інформації.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої 
робочої групи здійснює обласна прокуратура.

Управління нагляду за додержанням 
законів Національною поліцією України 
та органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною 
злочинністю Рівненської обласної 
прокуратури
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