
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ
№ S3

« У » квітня 2021 року місто Рівне

Про забезпечення роботи з питань правового 
аналізу, систематизації та обліку актів 
законодавства в органах прокуратури області

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 
належного рівня організації роботи щодо правового аналізу, систематизації та 
обліку актів законодавства, керуючись статтею 11 Закону України «Про 
прокуратуру»,

НАКАЗУЮ :

1. Першому заступнику та заступнику керівника, керівникам 
самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури та керівникам 
окружних прокуратур забезпечити належну організацію роботи з правового 
аналізу, систематизації та обліку актів законодавства.

2. Організаційне забезпечення, спрямування діяльності самостійних 
структурних підрозділів обласної прокуратури та окружних прокуратур у 
проведенні роботи з правового аналізу, а також здійснення систематизації та 
обліку актів законодавства покласти на підрозділ правового забезпечення 
обласної прокуратури.

3. Першому заступнику та заступнику керівника, керівнику підрозділу 
правового забезпечення обласної прокуратури забезпечити взаємодію між 
самостійними структурними підрозділами обласної прокуратури при 
опрацюванні згідно з компетенцією проектів законів та інших законодавчих 
актів. Відповідальним за здійснення цієї діяльності визначити підрозділ 
правового забезпечення обласної прокуратури.
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3.1. Підрозділу правового забезпечення обласної прокуратури 
здійснювати підготовку проектів законодавчих актів, які розробляються з 
ініціативи обласної прокуратури, з урахуванням пропозицій відповідних 
структурних підрозділів та окружних прокуратур.

3.2. Самостійним структурним підрозділам обласної прокуратури, 
окружним прокуратурам забезпечувати участь у межах компетенції в 
опрацюванні проектів законів та інших законодавчих актів, подання у 
встановленому порядку обґрунтованих пропозицій щодо змін до законодавства, 
усунення прогалин, неузгодженостей, виявлених під час виконання 
конституційних функцій. Покласти на їх керівників відповідальність за якість і 
своєчасність здійснення цієї роботи.

3.3. Пропозиції структурних підрозділів обласної прокуратури, окружних 
прокуратур подавати до підрозділу правового забезпечення з відповідним 
обґрунтуванням та редакцією запропонованих змін за погодженням із першим 
заступником або заступником керівника обласної прокуратури згідно з 
розподілом обов’язків, окружних прокуратур - за підписом їх керівників.

3.4. Листи обласної прокуратури до інших державних органів із 
пропозиціями щодо змін і доповнень до законодавства попередньо погоджувати 
в підрозділі правового забезпечення.

4. Підрозділу правового забезпечення обласної прокуратури, керівникам 
окружних прокуратур налагодити роботу з питань зберігання актів 
законодавства, їх збірників, забезпечити належні умови їх зберігання.

4.1. Користування контрольними примірниками законодавчих актів 
здійснювати в приміщенні за місцем їх зберігання.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Рівненської 
області від 27.04.2020 № 50 «Про забезпечення роботи з питань правового 
аналізу, систематизації та обліку актів законодавства в органах прокуратури 
області».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник обласної прокуратури Рудницький


