
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ
№_У_

« /С, » березня 2021 року

Про внесеним змін до Регламенту 
Рівненської обласної прокуратури

У зв’язку із припиненням на підставі Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 
прокуратури» від 19.09.2019 № 113-ІХ діяльності шляхом реорганізації місцевих 
прокуратур, утворенням окружних прокуратур та затвердженням їх переліку і 
територіальної юрисдикції, з метою забезпечення належної організації роботи та 
ефективного виконання функцій прокуратури, керуючись статтею 11 Закону 
України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до Регламенту Рівненської обласної прокуратури, 
затвердженого наказом прокурора Рівненської області від 21.06.2019 № 48 (зі 
змінами, внесеними наказами прокуратури Рівненської області від 15.07.2019 № 55, 
від 02.01.2020 № 1, від 06.05.2020 № 54 та керівника Рівненської обласної 
прокуратури від 08.10.2020 № 119, від 11.02.2021 № 32):

1.1. У тексті Регламенту слова «місцеві прокуратури» та «місцева 
прокуратура» у всіх відмінках замінити словами «окружні прокуратури» та 
«окружна прокуратура» у відповідних відмінках.

1.2. У тексті Регламенту слова «координаційні наради» і «координаційна 
нарада» у всіх відмінках замінити словами «координаційні та спільні наради» і 
«координаційна та спільна нарада» у відповідних відмінках.

1.3. Пункт 5.21 викласти в наступній редакції: «Керівником обласної 
прокуратури з метою координації діяльності правоохоронних органів Рівненської 
області з питань протидії злочинності проводяться координаційні наради. З метою 
обговорення та узгодження спільних заходів з окремих питань запобігання та



протидії злочинності, порушення вимог законодавства у певних сферах за 
ініціативною та під головуванням керівника обласної прокуратури, його першого 
заступника та заступника відповідно до розподілу обов’язків проводяться спільні
наради.»

1.4. Перше речення пункту 5.27 викласти в такій редакції. «Постанови 
координаційних та спільних нарад підписуються головуючим та іншими 
учасниками наради упродовж 7 робочих днів із дня проведення наради. Підписані 
головою та учасниками наради постанови невідкладно надсилаються керівникам 
правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та 
окружних прокуратур для організації виконання узгоджених заходів.»

1.5. Абзац перший пункту 5.30 викласти в наступній редакції. «Контроль за 
своєчасним і якісним виконанням постанов координаційних та спільних нарад, 
проведених під головуванням керівника обласної прокуратури, покладається на 
першого заступника та заступника керівника обласної прокуратури, підрозділ 
організаційного забезпечення, а спільних нарад під головуванням першого 
заступника та заступника керівника обласної прокуратури -  на керівників 
самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури.»

1.6. Пункт 5.32 викласти в такій редакції: «Повно та всебічно виконані 
постанови координаційних та спільних нарад під головуванням керівника обласної 
прокуратури знімаються з контролю керівником обласної прокуратури або 
виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника 
самостійного структурного підрозділу, погодженого відповідним першим 
заступником та заступником керівника обласної прокуратури, керівником 
підрозділу організаційного забезпечення, а спільних нарад, проведених під 
головуванням першого заступника та заступника керівника обласної прокуратури, 
-  цими заступниками на підставі рапорту керівника самостійного структурного
підрозділу.»

1.7. Пункт 5.34 викласти в наступній редакції: «Листи керівникам 
правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та 
окружних прокуратур про зняття з контролю постанов координаційних та спільних 
нарад під головуванням керівника обласної прокуратури або його продовження 
готує підрозділ нагляду у кримінальному провадженні чи іншии самостійний 
структурний підрозділ обласної прокуратури згідно з компетенцією чи вказівкою 
керівника обласної прокуратури. Листи про зняття з контролю чи продовження 
строку виконання постанов спільних нарад, проведених під головуванням першого 
заступника або заступника керівника обласної прокуратури, готуються 
самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури згідно з 
компетенцією чи дорученням цих заступників.»
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2 Першому заступнику та заступнику керівника обласної прокуратури, 
керівникам самостійних с и р н и х  підрозділів обласної 
до компетенції забезпечити приведення у відповідність з дани 
 ^ттіооттіпоп.пгтгппялчих документів обласної прокуратури.
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