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НАКАЗ
№ Р Р / 5 / / Ш  $ І Ш  2.1 73

2 0 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, вчинених організованими 
групами чи злочинними організаціями на території Рівненської області, 
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-ІЗ/ІО, -

НАКАЗУЄМО:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з працівників органів 

Рівненської обласної прокуратури, 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, Рівненського управління ДВБ Національної поліції України 
та відділу протидії кіберзлочинам в рівненській 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);

ТКАЧУКА 
Василя Васильовича

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

козинного
Олександра Олександровича

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

ХАРЕЧКА
Олександра Петровича

прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів органами, які 
ведуть боротьбу з організованою 
злочинністю управління нагляду за 
додержанням законів Національною 
поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та 
транснаціональною злочинністю



з

ПАНАСЮКА
Олександра Олександровича 

ДЯЧУКА
Руслана Віталійовича 

ТКАЧУКА
Валерія Володимировича

НАГОРНОГО 
Вадима Олександровича

ОСИПЧУКА 
Романа Івановича

РОМАНОВСЬКОГО 
Руслана Анатолійовича

ВАСИЛЮКА 
Андрія Миколайовича

МАЦЬКА
Сергія Михайловича

МАР'ЯНЧИКА 
Артура Олександровича

Рівненської обласної прокуратури;

заступника начальника ГУНП в 
Рівненській області -  начальника 
слідчого управління;

начальника відділу розслідування 
особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в 
Рівненській області;

заступника начальника відділу 
розслідування особливо тяжких 
злочинів СУ ГУНП в Рівненській 
області;

старшого оперуповноваженого відділу 
протидії груповій злочинності та 
розкриття злочинів, спрямованих на 
порушення рівноправності громадян 
УКР ГУНП в Рівненській області;

заступник начальника відділу боротьби 
зі злочинами, пов'язаними з торгівлею 
людьми ГУНП в Рівненській області;

начальника відділу оперативних 
розробок Рівненського управління 
Департаменту внутрішньої безпеки 
національної поліції України -
начальника відділу моніторингу та 
зонального контролю;

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

заступника начальника управління - 
начальника відділу організації викриття 
економічних злочинів управління
оперативно -  розшукової діяльності ГУ 
ДФС у Рівненській області;

старшого оперуповноваженого в ОВС 1- 
го відділу (боротьби з організованими 
злочинними групами та злочинними



організаціями) УСР в Рівненській 
області;

Андрія Володимировича
МАХАНЧУКА оперуповноваженого 1-го відділу 

(боротьби з організованими злочинними 
групами та злочинними організаціями) 
УСР в Рівненській області;

ЛЕШКЕВИЧА 
Тараса Михайловича

старшого інспектора з особливих 
доручень відділу протидії
кіберзлочинам в Рівненській області 
Департаменту кіберполіції НП України

ЯЦКІВА
Дениса Романовича

начальника 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в 
Рівненській області;

ВАСИЛЮКА 
Олександра Івановича

старшого оперуповноваженого ВБКОЗ 
УСБУ в Рівненській області.

2. Завданням групи є своєчасне виявлення, розкриття, попередження та 
ефективне розслідування кримінальних правопорушень, вчинених 
організованими групами чи злочинними організаціями, на території Рівненської 
області.

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 і розслідування кримінальних 
правопорушень вчинених у складі організованих груп і злочинних організацій, 
обмін та одержання інформації щодо їх вчинення на території Рівненської 
області.

5. Керівнику групи та його заступнику надавати пропозиції щодо вжиття 
скоординованих заходів правоохоронних органів 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 вчинених 
організованими групами чи злочинними організаціями 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, Рівненському управлінню 
ДВБ Національної поліції України 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 від 02.04.2020 № 46/37/674/19/48/665/148 «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, Рівненського управління ДВБ 
Національно1 поліції України та відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській 
області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Контроль за виконанням наказу здійснювати по відомств?
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