
ПРОКУРАТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 
№ 

« » серпня 2019 року м. Рівне 

Про окремі питання організації роботи 
органів прокуратури Рівненської області 
щодо додержання вимог законодавства про 
гарантії недоторканності і незалежності суддів 

З метою забезпечення додержання вимог законодавства про гарантії 
недоторканності і незалежності суддів, недопущення випадків неправомірного 
тиску на судові органи, а також налагодження належної взаємодії з Вищою 
радою правосуддя цих питань, у відповідності із статтями 73, 74 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 48 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», керуючись статтею 11 Закону України «Про 
прокуратуру», 

Н А К А З У Ю : 

1. Першому заступнику та заступникам прокурора області в межах 
компетенції організувати роботу щодо належного розгляду звернень суддів з 
метою недопущення фактів незаконного тиску на них, порушення їхньої 
недоторканності та незалежності, а також ефективної співпраці з Вищою радою 
правосуддя з цих питань. 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів регіональної 
прокуратури, керівникам місцевих прокуратур забезпечити надання до відділу 
організаційного та правового забезпечення регіональної прокуратури (далі -
Відділ) інформації про: 

-результати розгляду подань, рішень та інших документів Вищої ради 
правосуддя про виявлення та притягнення осіб до встановленої законом 
відповідальності, діяннями яких порушено гарантії незалежності суддів, 
додержання вимог Кримінального процесуального кодексу України, а також 
повідомлень суддів про втручання в їх діяльність щодо здійснення правосуддя -
одночасно з наданням відповіді за такими документами (із копіями 
матеріалів); 

- стан досудового розслідування, процесуального керівництва та судового 
розгляду кримінальних проваджень про злочини, передбачені статтями 375, 
376, 377, 378, 379 КК України, - щомісячно, до ЗО числа. 

Керівнику підрозділу роботи з кадрами регіональної прокуратури 
інформувати Відділ про результати службових розслідувань, проведених 
стосовно працівників органів прокуратури, діями яких порушено гарантії 
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незалежності суддів, одночасно із затвердженням прокурором області або 
виконувачем його обов'язків висновку службового розслідування. 

3. Відділу у взаємодії із відповідними самостійними структурними 
підрозділами регіональної прокуратури забезпечити: 

- моніторинг та збирання даних щодо розпочатих кримінальних 
проваджень про злочини, вказані у пункту 2 цього наказу; 

- вжиття заходів щодо належного розгляду звернень Вищої ради 
правосуддя та суддів про втручання у суддівську діяльність, подань про 
виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, 
якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії 
незалежності суддів тощо; 

- систематичне опрацювання та узагальнення наданої інформації. 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Виконувач обов'язків 
прокурора області 
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