
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ

« уі » грудня 2020 року м. Рівне

Про взаємодію між структурними підрозділами 
Рівненської обласної прокуратури при формуванні 
звітності форми № 1-КОР «Звіт про стан протидії корупції»

У зв’язку із затвердженням структури та штатної чисельності апарату 
Рівненської обласної прокуратури, з метою забезпечення правильності, повноти 
та об’єктивності внесення до звітності форми № 1-КОР відомостей про 
адміністративні та кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією, осіб, які 
їх учинили, встановлені та відшкодовані матеріальні збитки, накладення арешту 
на майно, заявлені цивільні позови, керуючись ст. 11 Закону України «Про 
прокуратуру», -

Н А К А З У Ю :

1. Управлінню нагляду за додержанням законів Національною поліцією 
У країни та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною 
злочинністю обласної прокуратури, відділам нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та Державної прикордонної служби, нагляду за додержанням 
законів органами фіскальної служби, забезпечення діяльності у сфері 
запобігання та протидії корупції обласної прокуратури, керівникам місцевих 
(окружних) прокуратур забезпечити виконання вимог Інструкції про порядок 
обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень від 
22.04.2013 № 52/394/172/71/268/60 щодо своєчасності і повноти обліку 
інформації про кримінальні провадження та складені протоколи про 
адміністративні правопорушення цієї категорії, а також результати їх судового 
розгляду.

2. Щомісячно до 5-го числа місяця, що наступає за звітним періодом:

2.1. Відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії 
корупції обласної прокуратури забезпечити перевірку достовірності та повноти 
відображення відомостей розділу 1 звіту форми № 1-КОР «Звіт про стан протидії 
корупції».



2.2. Управлінню нагляду за додержанням законів Національною поліцією 
України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною 
злочинністю обласної прокуратури, відділам нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та Державної прикордонної служби, нагляду за додержанням 
законів органами фіскальної служби обласної прокуратури здійснювати 
перевірку правильності та об’єктивності обліку даних у розділах 2 - 5  вказаного 
звіту відповідно до органу досудового розслідування, яким закінчено досудове 
розслідування кримінального провадження з ознаками корупції.

2.3. Підрозділам обласної прокуратури, зазначеним у підпунктах 2.1, 2.2 
пункту 2 цього наказу :

2.3.1. Після перевірки статистичних показників звітності візувати звіт 
шляхом накладення підпису та зазначення прізвища.

2.3.2. Завізований звіт форми № 1-КОР передавати у відділ ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи 
обласної прокуратури.

2.4. Управлінню нагляду за додержанням законів Національною поліцією 
У країни та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною 
злочинністю обласної прокуратури, відділам нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та Державної прикордонної служби, нагляду за додержанням 
законів органами фіскальної служби обласної прокуратури організовувати 
підписання звіту керівниками Головного управління Національної поліції в 
області, відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 
Управління служби безпеки України в області, Головного управління державної 
фіскальної служби в області після його перевірки відділом ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань обласної прокуратури.

2о5. Відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
інформаційно-аналітичної роботи обласної прокуратури після перевірки 
зведеної по області звітності та візування, організовувати його підписання 
керівником Рівненської обласної прокуратури.

3. Визнати такими, що втратили чинність накази прокурора Рівненської 
області від 16.09.2016 № 122 «Про взаємодію між структурними підрозділами 
прокуратури Рівненської області при формуванні звітності форми № 1-КОР «Звіт 
про стан протидії корупції», від 12.04.2017 № 60 та від 24.10.2018 № 75 «Про 
внесення змін до наказу прокурора Рівненської області № 122 від 16.09.2016 
«Про взаємодію між структурними підрозділами прокуратури Рівненської 
області при формуванні звітності форми № 1-КОР «Звіт про стан протидії 
корупції».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 
заступника керівника обласної прокуратури згідно розподілу обов’язків між 
керівництвом обласної прокуратури.


