
ПРОКУРАТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

№ £ /

«У» » серпня 2019 року м. Рівне

Про порядок надсилання  
документів електронною  
поштою та факсимільним  
зв’язком

З метою забезпечення контролю за надсиланням документів до 
прокуратур нижчого рівня електронною поштою та факсимільним зв’язком, 
керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ :

1. Перш ому заступнику, заступникам прокурора області, керівникам 
самостійних структурних підрозділів регіональної прокуратури надсилання до 
місцевих прокуратур електронною поштою наказів, завдань, доручень, листів та 
інших обов’язкових до виконання документів здійснювати через відділ 
документального забезпечення прокуратури області з електронної адреси: 
secretariat@pro.gov.ua, а факсимільним зв ’язком -  із центрального факсу 
телефонним номером (0362) 63-30-03 на електронні адреси та номери телефонів 
факсимільного зв ’язку згідно з додатком до цього наказу.

1.1. Подальше надсилання вказаних документів у паперовому вигляді 
здійснювати в порядку, визначеному Тимчасовою інструкцією з діловодства в 
органах прокуратури України, затвердженою наказом Г енеральної прокуратури 
України від 12.02.2019 №  27 (далі -  Інструкція).

«

2. Першому заступнику або заступнику прокурора області відповідно 
до розподілу обов’язків вжити заходів щодо забезпечення належного 
функціонування технічних пристроїв та програмних засобів, а також захисту 
інформації при надсиланні до місцевих прокуратур документів зі спеціально 
визначеної електронної адреси.
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3. Керівникам самостійних структурних підрозділів регіональної 
прокуратури забезпечити подання призначених для надсилання електронною 
поштою та факсимільним зв ’язком документів для відправлення після 
візування, підписання та реєстрації в порядку, визначеному Регламентом 
прокуратури Рівненської області та Інструкцією.

4. Керівникам місцевих прокуратур:

4.1. Забезпечити отримання та облік документів, що надійшли зі 
спеціально визначеної електронної адреси прокуратури області, їх розгляд та 
виконання відповідно до вимог організаційно-розпорядчих документів.

4.2. Не приймати до виконання та надсилати на електронну адресу: 
okv@pro.gov.ua і за номером факсимільного зв ’язку (0362) 26-94-87 до відділу 
організаційного та правового забезпечення прокуратури області документи, які 
надійшли електронною поштою та факсимільним зв'язком із порушенням 
порядку, установленного пунктом 1 цього наказу.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Рівненської 
області від 04.07.2016 № 85 «Про порядок надсилання документів електронною 
поштою та факсимільним зв ’язком».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та 
заступників прокурора області відповідно до розподілу обов ’ язків.

Прокурор області Б. Подубинський
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Додаток до наказу
прокуратури області
від <<® >> серпня 2019 року № 4 ®

ПЕРЕЛІК
електронних адрес га номерів телефонів факсимільного зв’язку

Назва прокуратури Електронна адреса
Номер

факсимільного
зв’язку

Прокуратура Рівненської 
області secretariat®,pro. gov.ua

(0362) 63-30-03 

(03656) 4-34-34Дубенська місцева 
прокуратура d u bn о®  pro .nov.ua

Здолбунівська місцева 
прокуратура zdolbuniv® pro. gov.ua (03652)2-25-16

Рівненська місцева 
прокуратура chancellery®  pro. gov.ua

(0362) 62-09-52 

(03655)3-21-40Сарненська місцева 
прокуратура sam u® pro. gov.ua

з


