
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ
____

січня 2021 року м. Рівне

Про удосконалення взаємодії структурних 
підрозділів апарату Рівненської обласної прокуратури 
та місцевих прокуратур з питань представництва 
інтересів держави в суді

З метою забезпечення належного виконання вимог наказу Генерального 
прокурора № 389 від 21.08.2020 «Про організацію діяльності прокурорів щодо 
представництва інтересів держави в суді», підвищення ефективності роботи по 
представництву інтересів держави в суді, вжиття вичерпних заходів до 
відшкодування завданих державним інтересам збитків, керуючись статтею 11 
Закону України «Про прокуратуру», -

Н А К А З У Ю :

1. Управлінню представництва інтересів держави в суді (далі - 
Управління представництва) у взаємодії з іншими структурними 
підрозділами обласної прокуратури, місцевими (окружними) 
прокуратурами забезпечити ефективне застосування представницьких 
повноважень щодо захисту інтересів держави в суді.

Представницькі функції реалізовувати відповідно до вимог Закону України 
«Про прокуратуру», Кримінального процесуального, Цивільного 
процесуального, Господарського процесуального кодексів ■ України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та наказу Генерального прокурора 
№ 389 від 21.08.2020 «Про організацію діяльності прокурорів щодо 
представництва інтересів держави в суді».

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів обласної 
прокуратури, за наявності підстав для захисту інтересів держави поза межами 
кримінального провадження шляхом підготовки та звернення до суду з 
позовом, заявою, вступу у справу, оскарження рішення невідкладно за 
погодженням із першим заступником або заступником керівника обласної 
прокуратури передавати до Управління представництва відповідні матеріали з



мотивованим висновком щодо необхідності застосування представницьких 
повноважень разом з документами, оформленими та засвідченими відповідно 
до вимог законодавства, що подаються до суду як докази.

3. При вирішенні питань про передачу до Управління представництва 
матеріалів щодо порушення державних інтересів особливу увагу звертати на 
факти заподіяння збитків внаслідок корупційних діянь, порушення 
законодавства з питань державної та комунальної власності, у сферах 
державних закупівель, охорони навколишнього природного середовища, 
прийняття органами влади та місцевого самоврядування актів та рішень із 
земельних питань з порушенням закону, укладення на їх підставі незаконних 
цивільно-правових угод тощо.

4. Управлінню представництва у місячний строк, а за вказівкою 
керівництва обласної прокуратури -  невідкладно вивчати передані матеріали та за 
наявності підстав готувати позови, заяви, скарги і надсилати їх до суду, 
організовувати участь у їх розгляді, вступати в розгляд справ за позовами, 
заявами, скаргами інших осіб.

5. Управлінню представництва, у разі необхідності, витребовувати 
додаткові матеріали з підрозділу, який ініціював подання позову, заяви чи 
скарги, вступ у справу, а в разі неповноти наданих матеріалів -  повертати для 
доопрацювання з обґрунтуванням мотивів відмови у пред’явленні позову.

6. Відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
інформаційно-аналітичної роботи забезпечити надходження до Управління 
представництва щоквартально до 10 числа наступного місяця копій таблиць 
звіту форми «1-CJI» про роботу органів досудового розслідування, у яких 
відображено збитки за закінченими кримінальними провадженнями.

7. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур:
7.1. З метою відшкодування збитків у кримінальному провадженні діяти 

відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Закону 
України «Про прокуратуру», наказу Генерального прокурора № 389 від 
21.08.2020 «Про організацію діяльності прокурорів щодо представництва 
інтересів держави в суді».

7.2. Щомісяця до 10 числа надавати до Управління представництва 
інформацію щодо невідшкодованих збитків, заподіяних злочинами державним 
інтересам, зі списками кримінальних проваджень, по яких ці збитки 
встановлені, з одночасним інформуванням про причини непред’явлення позовів 
в межах кримінального судочинства.



з

7.3. У випадку закриття кримінальних проваджень відповідно до вимог 
ст. 284 КПК України, збитки у яких заподіяно державі, заявляти позови (заяви) 
з метою відшкодування таких у порядку цивільного, господарського та 
адміністративного судочинства. їх копії невідкладно надсилати до обласної 
прокуратури.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора області від 
01.07.2019 № 52 «Про удосконалення взаємодії структурних підрозділів 
регіональної прокуратури та місцевих прокуратур з питань представництва 
інтересів держави в судах».

Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника, 
заступника керівника обласної прокуратури згідно з розподілом обов’язків між 
керівництвом обласної прокуратури.


