
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
НАКАЗ

№57

31 березня 2021 року м. Рівне

Про утворення міжвідомчої 
робочої групи

З метою забезпечення взаємодії між правоохоронними та іншими 
державними органами, запобігання, виявлення і припинення кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з незаконним виробництвом та реалізацією 
спирту, з урахуванням пропозицій та за згодою керівників правоохоронних та 
контролюючих органів, керуючись ст. ст. 11, 25 Закону України «Про 
прокуратуру», розділом IV Порядку координаційної діяльності 
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, затвердженого наказом 
Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28,

НАКАЗУЮ:

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, Управління 
патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській 
області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Головного 
управління ДФС у Рівненській області та Головного управління ДПС у 
Рівненській області у складі:

КОЗЛОВА
Віталія Вікторовича

КОРОЛЬОВА
Олексія Олексійовича

першого заступника керівника 
Рівненської обласної прокуратури 
(голова робочої групи);

начальника відділу нагляду за 
додержанням законів органами 
фіскальної служби Рівненської 
обласної прокуратури (заступник 
голови робочої групи);
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ДРОГАН
Надію Олександрівну

ДМИТРІЄВА
Юрія Володимировича

МАТВІЙЧУК
Ольгу Олегівну

ТИМОЩУКА
Станіслава Олександровича

КОЦЮБИНСЬКОГО
Ігора Миколайовича

прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів органами 
фіскальної служби Рівненської 
обласної прокуратури (секретар 
робочої групи);

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

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;

заступника 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;

заступника начальника слідчого 
управління ГУНП в Рівненській 
області;
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МЕЛЬНИКА
Максима Миколайовича

старшого інспектора відділу 
діяльності офіцерів поліції 
Управління превентивної діяльності 
ГУНП в Рівненській області;

ОХРИМЧУКА 
Олександр Ігорович

СОЛТИСА
Андрія Михайловича

МЕРЧУКА
Сергія Юрійовича

ГОРБАЧЕВСЬКОГО
Андріана Ярославовича

старшого оперуповноваженого 4-го 
відділу (боротьби з організованими 
групами з ознаками корупції) 
Управління стратегічних
розслідувань в Рівненській області 
Департаменту стратегічних
розслідувань Національної поліції 
України;

старшого інспектора відділу протидії 
кіберзлочинам в Рівненській області 
Департаменту кіберполіції
Національної поліції України;

начальника Управління патрульної 
поліції в Рівненській області 
Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України;

заступника начальника Управління - 
начальника відділу чергової служби 
Управління патрульної поліції в 
Рівненській області Департаменту 
патрульної поліції Національної 
поліції України;

ЛІСНІ ЧУКА 
Андрія Петровича

РИЖОГО
Дмитра Миколайовича

заступника начальника Управління - 
начальника відділу моніторингу та 
аналітичного забезпечення
Управління патрульної поліції в 
Рівненській області Департаменту 
патрульної поліції Національної 
поліції України;

начальника 1 сектору відділу 
боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю УСБУ в 
Рівненській області;



старшого оперуповноваженого в
ГЕЛЮХА
Олексія Сергійовича

особливо важливих справах 2-го 
сектору відділу
контррозвідувального захисту
економіки УСБУ в Рівненській
області;

ВАСИЛЮКА
Андрія Миколайовича

заступника начальника слідчого 
управління ГУ ДФС у Рівненській 
області;

САВКУ
Андрія Юрійовича

заступника начальника Головного 
управління - начальника Управління 
боротьби з фінансовими злочинами 
ГУ ДФС у Рівненській області;

ОКЕРЕШКА
Сергія Яковича

заступника начальника відділу
протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у 
Рівненській області;

КРАВЧУКА
Дмитра Анатолійовича

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у 
Рівненській області;

ПУЗИРКА
Ігоря Віталійовича

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у 
Рівненській області;

СЕМЕНЮКА 
Олега Юрійовича

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
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правопорушенням ‘ ГУ ДФС у 
Рівненській області;

ДУДНІКА
Олега Олеговича

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у 
Рівненській області;

ЯНЧИКА
Сергія Сергійовича

ЛЕВЧЕНКА
Віктора Степановича

МІЧУДУ
Олександра Вікторовича

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
протидії злочинам у сфері обігу 
товарів акцизної групи управління 
протидії економічним
правопорушенням ГУ ДФС у 
Рівненській області;

заступника начальника управління - 
начальника відділу ліцензування 
роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, тютюновими виробами, 
рідинами, що використовуються в 
електронних сигаретах та пальним, 
адміністрування акцизного податку 
управління контролю за
підакцизними товарами ГУ ДПС у 
Рівненській області;

головного державного ревізора- 
інс лектора відділу контролю за 
виробництвом та обігом спирту, 
спиртовмісної продукції,
алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, пального, 
контролю за обігом марки акцизного 
податку управління контролю за 
підакцизними товарами ГУ ДПС у 
Рівненській області.

2. Завданням групи є запобігання, виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним виробництвом та 
реалізацією спирту.
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3. В міру необхідності, за рішенням голови, проводити засідання 
міжвідомчої робочої групи та консультації між її учасниками.

4. Групі забезпечити невідкладне вжиття заходів, спрямованих на 
ефективне запобігання, виявлення та припинення кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з незаконним виробництвом та реалізацією 
спирту, обмін та одержання інформації щодо їх вчинення на території 
Рівненської області.

5. Голові робочої групи та його заступнику надавати керівникам 
правоохоронних та інших державних органів Рівненської області пропозиції 
щодо вжиття скоординованих заходів до покращення стану протидії 
кримінальним правопорушенням вказаної категорії.

6. 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, Управління патрульної поліції в Рівненській області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, відділу 
протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України, Головного управління ДФС у Рівненській 
області та Головного управління ДПС у Рівненській області.

7. Для відома наказ спрямувати керівникам окружних прокуратур.
8. Контроль за виконанням наказу здійснювати по відомствах.


