
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
НАКАЗ 
№ 5J__

”гл ” березня 2021 року м. Рівне

Про порядок реалізації органами прокуратури Рівненської 
області функції нагляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян

З метою удосконалення організації роботи щодо здійснення нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 
при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян, відповідно до п.гі. 5.2 - 5.3 наказу 
Генерального прокурора від 03.08.2020 № 353 «Про організацію діяльності 
прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян», керуючись 
ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:

1. Відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях 
несвободи, а також пробації, керівникам окружних прокуратур Рівненської 
області постійно вживати заходів до підвищення ефективності прокурорського 
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

З цією метою забезпечити ефективний прокурорський нагляд за 
додержанням законів:

1.1. Відділу за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у 
місцях несвободи, а також пробації:

- при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян, в державній установі «Рівненський слідчий 
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ізолятор», в т.ч. оперативному підрозділі установи, у територіальному 
підрозділі Західного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань Міністерства юстиції, роті конвойної служби, 
управлінні превентивної діяльності, управлінні карного розшуку, секторі 
організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання Головного управління 
Національної поліції в Рівненській області, управлінні патрульної поліції в 
Рівненській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України, управлінні Державної міграційної служби України в Рівненській 
області, філії державної установи «Центр пробації» у Рівненській області, 
секторі в Рівненській області та Рівненській міській медичній частині філії 
державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально- 
виконавчої служби України» у Волинській та Рівненській областях, управлінні 
охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації. Управлінні 
забезпечення примусового виконання рішень у Рівненській області Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

1.2. Керівнику Сарненської окружної прокуратури:
- у Державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)» )», в т.ч. 

оперативному підрозділі установи;
- у Комунальному підприємстві «Обласна психіатрична лікарня 

с. Орлівка» Рівненської обласної ради щодо законності надання усіх видів 
примусової амбулаторної та стаціонарної психіатричної допомоги;

- у медичній частині № 46 філії Державної установи «Центр охорони 
здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Волинській та 
Рівненській областях.

1.3. Керівнику Вараської окружної прокуратури:
у Державній установі «Полицька виправна колонія (№ 76)», в т.ч. 

оперативному підрозділі установи;
- у медичній частині № 76 філії Державної установи «Центр охорони 

здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Волинській та 
Рівненській областях.

1.4. Керівнику Здолбунівської окружної прокуратури:
- у Комунальному підприємстві «Острозька обласна психіатрична 

лікарня» Рівненської обласної ради щодо тримання осіб у відділенні лікарні із 
звичайним наглядом при застосуванні судом примусових заходів медичного 
характеру та щодо законності надання усіх видів примусової амбулаторної та 
стаціонарної психіатричної допомоги.

1.5. Керівнику Рівненської окружної прокуратури:
- у Державній установі «Городоцький виправний центр (№ 131)», в г.ч. 

оперативному підрозділі установи;
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- у Державній установі «Городищенська виправна колонія (№ 96)», в т.ч. 
оперативному підрозділі установи;

у Комунальному підприємстві «Рівненський обласний 
фтизіопульмонологічний медичний центр» Рівненської обласної ради при 
триманні у спеціальних палатах та проходженні стаціонарного лікування 
затриманими та взятими під варту хворими особами;

- у Комунальному підприємстві «Рівненський обласний центр психічного 
здоров’я населення» Рівненської обласної ради щодо законності надання усіх 
видів примусової амбулаторної та стаціонарної психіатричної допомоги;

- у медичній частині № 96 філії Державної установи «Центр охорони 
здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Волинській та 
Рівненській областях.

1.6. Керівникам окружних прокуратур здійснювати нагляд за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян:

у відділах (секторах) філії Державної установи «Центр пробації» в 
Рівненській області при виконанні кримінальних покарань, не пов'язаних із 
позбавленням волі, в т.ч. штрафу, та адміністративних стягнень, які обмежують 
особисту свободу громадян;

ізоляторах тимчасового тримання Головного управління 
Національної поліції в Рівненській області;

взводі (відділенні) роти конвойної служби, територіальних органах 
поліції і їх підрозділах Головного управління Національної поліції в 
Рівненській області при конвоюванні в'язнів та затриманих осіб до судів 
області, ізоляторів тимчасового тримання, спецпалат при закладах охорони 
здоров'я та установ попереднього ув'язнення Державної кримінально- 
виконавчої служби України в Рівненській області;

- судах та закладах охорони здоров'я (спецпалатах) щодо умов тримання 
в'язнів;

- кімнатах для затриманих чергових частин територіальних органів 
поліції та їх підрозділів Головного управління Національної поліції в 
Рівненській області;

- територіальних органах поліції та їх підрозділах Головного управління 
Національної поліції в області при доставленні затриманих і взятих під варту 
осіб, проведенні індивідуально-профілактичної роботи, а також при здійсненні 
оперативно-розшукової діяльності з розшуку засуджених осіб, застосуванні 
заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян;

- територіальних підрозділах Управління забезпечення примусового 
виконання рішень у Рівненській області Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Львів) при виконанні додаткового кримінального 
покарання у виді конфіскації майна або штрафу;
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- територіальних органах управління Державної міграційної служби 
України в області з питань додержання конституційних прав громадян під час 
адміністративного доставления, затримання та виконання інших примусових 
заходів, а саме примусового повернення та видворення за межі України іноземців 
та осіб без громадянства;

- територіальних підрозділах Житомирського прикордонного загону при 
застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ керівника Рівненської обласної 
прокуратури від 13.01.2021 № 1 1 «Про порядок реалізації органами Рівненської 
обласної прокуратури функції нагляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян».

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника керівника 
обласної прокуратури згідно з розподілом обов’язків між керівництвом обласної 
прокуратури.

>■ у


