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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ
№

«^£_» квітня 2021 року м. Рівне

Про внесення змін до наказу керівника Рівненської обласної 
прокуратури від 30.12.2020 № 191 «Про взаємодію між 
структурними підрозділами обласної прокуратури, 
місцевими (окружними) прокуратурами при обліку 
відомостей в інформаційно-аналітичній системі 
«Облік та статистика органів прокуратури», інформаційній 
системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» та 
формуванні статистичних звітів»

У зв’язку із змінами нормативно-правових актів з питань ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу, з метою удосконалення 
порядку збору первинної інформації, формування звітності про роботу 
прокурора та органів досудового розслідування з використанням сучасних 
інформаційних технологій, керуючись статтею 11 Закону України «Про 
прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до наказу керівника Рівненської обласної 
прокуратури від 30.12.2020 № 191 «Про взаємодію між структурними 
підрозділами обласної прокуратури, місцевими (окружними) прокуратурами при 
обліку відомостей в інформаційно-аналітичній системі «Облік та статистика 
органів прокуратури», інформаційній системі «Єдиний реєстр досудових 
розслідувань» та формуванні статистичних звітів»:

1.1. Підпункти 1.1.1, 1.1.2 пункту 1.1 розділу 1 викласти у наступній 
редакції:

«1.1.1. Забезпечити своєчасність, повноту і достовірність внесення 
відомостей про прокурорську діяльність та її результати до інформаційно- 
аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» (далі - ІАС 
«ОСОП»), роботу органів досудового розслідування - до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (далі - Реєстр) та подання звітності до обласної 
прокуратури у строки, передбачені наказами Генерального прокурора України 
від 17.03.2021 № 69 «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань
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ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу», 
від 20.01.2021 № 11 «Про затвердження звітності за формою № П «Про роботу 
органів прокуратури» та Інструкції з її складання», від 25.07.2016 № 264 «Про 
впровадження в промислову експлуатацію та забезпечення функціонування 
інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури»», 
спільним наказом Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, 
Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України 
від 28.07.2020 № 337/564/206/123/363/85 «Про затвердження форм звітності про 
роботу органів досудового розслідування», Положенням про Єдиний реєстр 
досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим 
наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, наростаючим підсумком.

1.1.2. До закінчення звітного періоду, перед підписанням звіту форми № П 
«Про роботу органів прокуратури», особисто перевіряти достовірне і повне 
відображення статистичних показників, попередньо звіривши їх із даними ІАС 
«осоп».

1.2. Пункт 2.1 розділу 2 викласти у наступній редакції:

«2.1. Забезпечити формування зведеного звіту «Про роботу органів 
прокуратури» за формою № П по області».

Керівник обласної прокуратури А.Рудницький


