
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№ _3______

« о ь  » січня 2021 року м. Рівне

Про створення постійно діючої робочої 
групи з питань координації діяльності 
правоохоронних органів у сфері протидії 
злочинності та корупції

З метою підвищення ефективності координації діяльності 
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, з 
урахуванням пропозицій керівників правоохоронних органів, керуючись 
ст. ст. 11, 25 Закону України «Про прокуратуру» та п. 6 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,

НАКАЗУЮ:

1. Координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 
злочинності та корупції вважати одним із головних пріоритетів у роботі органів 
Рівненської обласної прокуратури.

2. Створити постійно діючу робочу групу з представників 
правоохоронних органів, які є постійними учасниками координації (Рівненська 
обласна прокуратура, Головне управління Національної поліції в Рівненській 
області, Управління СБ України в Рівненській області, Головне управління 
Державної фіскальної служби у Рівненській області, Територіальне управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, 
Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту 
стратегічних розслідувань Національної поліції України, відділ протидії 
кіберзлочинам в Рівненській області, Департаменту кіберполіції Національної 
поліції України, Поліська митниця Держмитслужби, Житомирський 
прикордонний загін Державної прикордонної служби України, Західне 
міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань



пробації Міністерства юстиції, Управління патрульної поліції в Рівненській 
області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, філія 
Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області).

3. Затвердити персональний сйлад постійно діючої робочої групи v 
складі: J J

Керівника групи -  заступника керівника Рівненської обласної 
прокуратури Романчука П.І.

Учасників групи:
_ - начальника управління нагляду за додержанням законів 

Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної 
прокуратури Дмитрієва Ю.В.;

начальника 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 
Матвійчук О.О.;

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 Ткачука В.В.;

-  ̂ начальника відділу нагляду за додержанням законів органами 
фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури Корольова О.О.;

- начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ 
та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури 
Пилипіва В.М.; ' к

- начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству 
Рівненської обласної прокуратури Ткачук О.В.;

начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях  ̂ слідчих територіального управління Державного бюро 
розслідувань Рівненської обласної прокуратури Ходак O.K.;

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

начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів
слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській 
області Дячука Р.В.;

. начальника відділу БЗПТЛ Головного управління Національної
поліції в Рівненській області Крутія І.С.;

- начальника сектору захисту інтересів суспільства і держави 
І оловного управління Національної поліції в Рівненській області



з

Асканова О.І.;
начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Управління СБ України в Рівненській області Лазнюка В.В„;
заступника начальника третього слідчого відділу Територіального 

управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому Драчевського Є.Ю.;

начальника слідчого управління Головного управління Державної 
фіскальної служби у Рівненській області Паньковецького В.Б.;
_ ' начальника управління протидії економічним правопорушенням
Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області 
ГорчакаЮ.В.;

заступника начальника 4 - г о  відділу (боротьби з організованими 
групами з ознаками корупції) Управління стратегічних розслідувань в 
Рівненській області ДСР Національної поліції України Харкова O.A.;

заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам в 
Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 
Сірацького В.В.;

заступника начальника Рівненського управління ДВБ Національної 
поліції України Багінського С.А.;

начальника управління запобігання та протидії контрабанді та 
порушенням митних правил Поліської митниці Держмитслужби 
Кравченка Т.В.;

заступника начальника управління — начальника відділу 
оперативного реагування, запобігання та протидії контрабанді, кінологічного 
забезпечення управління забезпечення протидії митним правопорушенням 
Поліської митниці Держмитслужби Урупи І.В.;

начальника відділу оперативно-аналітичної роботи та провадження 
у справах про порушення митних правил управління забезпечення протидії 
митним правопорушенням Поліської митниці Держмитслужби 
Андрусенка Ю.С.;
_  " завідувача сектору у сфері запобігання та протидії корупції
Поліської митниці Держмитслужби Костюшина С.В.;

начальника Житомирського прикордонного загону Державної 
прикордонної служби України Квітковського А.Б.;

заступника начальника загону з оперативно — розшукової 
діяльності — начальника головного відділу Житомирського прикордонного 
загону Державної прикордонної служби України Непоради A.C.;

заступника начальника головного оперативно - розшукового відділу 
Житомирського прикордонного загону Державної прикордонної служби 
України Ковби  О.В.;

начальника відділу охорони, режиму та нагляду у Рівненській 
області управління забезпечення охорони та режиму Західного 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 
Міністерства юстиції Рака О.В.;



заступника начальника Управління — начальника відділу 
моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції в 
Рівненській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України Ліснічука А.П.;

заступника начальника Управління — начальника відділу чергової 
служби Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України Горбачевського А.Я.;

заступника начальника філії Державної установи «Центр пробації» 
у Рівненській області Омельчука Ю.М.

4. Постійно діюча робоча група забезпечує:
обмін оперативною інформацією щодо негативних тенденцій у 

протидії злочинності та корупції, внесення пропозицій щодо розгляду певних 
питань на координаційній нараді;

формування проекту плану роботи координаційної наради та 
надання його на розгляд керівників правоохоронних органів;

здійснення контролю за підготовкою проектів документів, інших 
матеріалів, що вимагають обговорення і прийняття рішення;

підготовка проекту рішення наради з питань, що вносяться на її
розгляд;

організацію узгодженого виконання заходів, до яких за рішенням 
наради залучаються кілька правоохоронних органів;

вивчення стану виконання рішень координаційних нарад, 
інформування про їх результати керівників правоохоронних органів та голови 
наради;

організацію аналітичного вивчення питань протидії злочинності та
корупції;

внесення пропозицій щодо підвищення ефективності 
координаційної діяльності.

5. Засідання постійно діючої робочої групи проводяться за 
необхідністю. У разі визначення конкретних заходів складається протокол, у 
якому зазначаються їх виконавці та строки виконання.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Рівненської 
області від 25.02.2020 № ЗО «Про створення постійно діючої робочої групи з 
питань координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 
злочинності та корупції».

Наказ надіслати керівникам правоохоронних органів регіону, які є 
постійними учасниками координаційної діяльності, а також довести до відома 
учасників постійно діючої робочої групи.

Контроль за роботою учасників групи здійснюється керівниками 
відповідних правоохоронних органів.


