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20 січня 2021 року м. Рівне

Про утворення міжвідомчої 
робочої групи

З метою забезпечення взаємодії між правоохоронними органами, 
налагодження постійного обміну інформацією, координації заходів, 
спрямованих на ефективне та своєчасне виявлення, розкриття та досудове 
розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зайняттям 
незаконним гральним бізнесом, керуючись ст. ст. 11, 25 Закону України «Про 
прокуратуру», п. п. 4, 7 Положення про координацію діяльності
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, 
затвердженого спільним наказом Генерального прокурора України та 
керівників правоохоронних органів від 11.02.2013 № 5/132/21 /4/84/82/од-13/10,

НАКАЗУЄМО:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з працівників Рівненської 
обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції в 
Рівненській області, Управління СБ України в Рівненській області, Управління



стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних

області

Департаменту кіберполіції Національної поліції України у складі.

РОМАНЧУКА 
Павла Івановича

заступника керівника Рівненської 
обласної прокуратури (керівник 
групи);

ДМИТРІЄВА
Юрія Володимировича

начальника управління нагляду за 
додержанням законів Національною 
поліцією України та  органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю
Рівненської обласної прокуратури 
(заступник керівника групи);

МАТВІЙЧУК 
Ольги Олегівни

ТИМОЩУКА
Станіслава Олександровича

начальника відділу нагляду за 
додержанням законів
територіальними органами поліції 
при провадженні оперативно- 
розш укової діяльності, дізнання, 
досудового розслідування та 
підтриманням публічного
обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною 
поліцією України та  органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю
Рівненської обласної прокуратури;

заступника начальника відділу
нагляду за додержанням законів
територіальними органами поліції 
при провадженні оперативно- 
розш укової діяльності, дізнання,
досудового розслідування та 
підтриманням публічного
обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю
Рівненської обласної прокуратури,



з

ВАЩИШИНА 
Сергія Вікторовича

СТАНКЕВИЧА 
Олександра Костянтиновича

РУДЮКА
Віктора Ростиславовича

ТКАЧУКА 
Василя Васильовича

прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів
територіальними органами поліції 
при провадженні оперативно- 
розшукової діяльності, дізнання, 
досудового розслідування та 
підтриманням публічного
обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю 
Рівненської обласної прокуратури;

прокурора
процесуального
провадженні
розслідування

відділу 
керівництва при 

досудового 
територіальними

органами поліції та підтримання 
публічного обвинувачення
управління нагляду за додержанням 
законів Національною поліцією 
України та органами, які ведуть 
боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю 
Рівненської обласної прокуратури;

прокурора відділу процесуального 
керівництва при провадженні 
досудового розслідування
територіальними органами поліції та 
підтримання публічного
обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю 
Рівненської обласної прокуратури;

начальника відділу нагляду за 
додержанням законів органами, які 
ведуть боротьбу з організованою 
злочинністю управління нагляду за 
додержанням законів Національною



ПИЛИПІВА
Володимира Миколайовича

КОРОЛЬОВА 
Олексія Олексійовича

ПАНАСЮКА
Олександра Олександровича

РИЖОГО
Дмитра Миколайовича

ЮТОВЦЯ
Олександра Юрійовича

ЛЯЩУКА
Юрія Миколайовича

МИХАЛЮКА 
Олега Леонідовича

УСИКА
Дмитра Борисовича

поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю
Рівненської обласної прокуратури,

начальника відділу нагляду за
додержанням законів органами СБУ 
та Державної прикордонної служби 
Рівненської обласної прокуратури,

начальника відділу нагляду за
додержанням законів органами 
фіскальної служби Рівненської
обласної прокуратури;

заступника начальника Головного 
управління Національної поліції в 
Рівненській області -  начальника 
слідчого управління;

начальника 1 сектору відділу БКОЗ 
Управління СБ України в Рівненській
області;

старшого оперуповноваженого
відділу БКОЗ Управління СБ України 
в Рівненській області;

заступника начальника управління — 
начальника відділу протидії злочинам 
у сфері обігу товарів акцизної групи 
управління оперативно-розшукової 
діяльності Головного управління 
ДФС у Рівненській області;

заступника начальника відділу 
розслідування кримінальних
проваджень слідчого управління 
Головного управління ДФС у 
Рівненській області;

старшого оперуповноваженого в ОВС 
4 _ г о  відділу (боротьби з 
організованими групами з ознаками 
корупції) У правління стратегічних 
розслідувань в Рівненській області



ДСР Національної поліції України;

СІРАЦЬКОГО - заступника начальника відділу
Василя Васильовича протидії кіберзлочинам в Рівненській

області Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України.

2. Завданням групи є виявлення, розкриття та досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із зайняттям незаконним гральним 
бізнесом.

3. В міру необхідності, за рішенням керівника, проводити засідання 
міжвідомчої робочої групи.

4. Групі забезпечити невідкладне вжиття заходів, спрямованих на 
швидке та ефективне виявлення, розкриття та досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із зайняттям незаконним гральним 
бізнесом, обмін, одержання інформації щодо їх вчинення на території 
Рівненської області.

5. Керівнику групи та його заступнику надавати пропозиції щодо вжиття 
скоординованих заходів правоохоронними органами Рівненської області до 
покращення стану розкриття і розслідування злочинів вказаної категорії.

6. З метою ефективного вирішення поставлених завдань підрозділам 
правоохоронних органів Рівненської області першочергово надавати групі 
інформацію, необхідну для її діяльності.

7. Про результати вжитих відомствами заходів в частині виявлення, 
розкриття та досудового розслідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із зайняттям незаконним гральним бізнесом Головному управлінню 
Національної поліції в Рівненській області, Управлінню СБ України в 
Рівненській області, Управлінню стратегічних розслідувань в Рівненській 
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 
Головному управлінню ДФС у Рівненській області та відділу протидії 
кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної 
поліції України інформувати прокуратуру області до ЗО числа кожного 
місяця.

8. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ прокурора 
Рівненської області та керівників правоохоронних органів від 19.02.2020 
№ 25/361/15/32/11/63/38 «Про утворення міжвідомчої робочої групи».

Для організації виконання наказ надіслати начальникам Головного 
управління Національної поліції в Рівненській області, Управління СБ України 
в Рівненській області, Управління стратегічних розслідувань в Рівненській 
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 
Головного управління ДФС у Рівненській області та відділу протидії



кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної 
поліції України, а також для відома керівникам місцевих прокуратур.

Контроль за виконанням наказу здійснювати по відомствах.

Керівник
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Рівненської обласної
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