
ПРОКУРАТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
№ т

«_£0_» січня 2020 року місто Рівне

Про організацію аналізу та 
узагальнення даних щодо 
результатів роботи органів прокуратури

З метою організації роботи з аналізу та узагальнення даних щодо вагомих 
результатів роботи органів прокуратури, забезпечення ефективного виконання 
законодавчих функцій та інформування Офісу Генерального прокурора, 
керуючись статтею 11 Закону України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:

Керівникам місцевих прокуратур забезпечити надання щосереди до 17 
години до самостійних структурних підрозділів прокуратури області згідно з 
компетенцією інформації про вагомі результати роботи очолюваних прокуратур 
за минулий тиждень.

2. Першому заступнику та заступникам керівника регіональної 
прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури 
області забезпечити опрацювання інформацій місцевих прокуратур, 
узагальнення роботи підпорядкованих структурних підрозділів та надання за 
підписом прокурора області щочетверга до 11 години до самостійних 
структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора та відділу 
організаційного та правового забезпечення прокуратури області інформації 
про вагомі результати роботи регіональної та місцевих прокуратур за минулий 
тиждень, зокрема щодо:

- початку досудового розслідування за фактами вчинення кримінальних 
правопорушень зі збитками понад мільйон гривень або встановлення такого 
розміру збитків у вже розпочатих правопорушеннях; про корупційні злочини 
(відповідно до примітки статті 45 КК України), вчинені суддями, народними 
депутатами України, керівниками органів державної влади і місцевого



самоврядування, правоохоронних органів обласного та місцевого рівнів або 
іншими службовими особами із сумою неправомірної вигоди понад сто тисяч 
гривень; діяльності стійких злочинних угруповань, а також злочинів, які набули 
суспільного резонансу (у тому числі про порушення Правил дорожнього руху зі 
смертельними наслідками, вчинені проти громадських активістів тощо), з 
обов’язковим зазначенням органу досудового розслідування та органу 
прокуратури, який забезпечує нагляд за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування;

- прийнятих процесуальних рішень у кримінальних провадженнях 
зазначеної категорії (складання повідомлення про підозру, його вручення або 
зміна раніше повідомленої підозри, застосування запобіжних заходів та інших 
заходів забезпечення кримінального провадження, оголошення розшуку 
підозрюваного, завершення досудового розслідування та надання доступу до 
його матеріалів, звернення до суду з обвинувальним актом або клопотанням 
про звільнення особи від кримінальної відповідальності тощо) з обов’язковим 
зазначенням дати їх прийняття, якщо розголошення цієї інформації не 
зашкодить досудовому розслідуванню;

- результатів судового розгляду кримінальних проваджень зазначеної 
категорії, у тому числі застосування судом спеціальної конфіскації, подачі 
прокурорами апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових 
рішень;

стан відшкодування збитків, заподіяних кримінальними 
правопорушеннями зазначеної категорії;

- виявлення суттєвих порушень та вжитих заходів реагування при 
здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

пред’явлення актуальних позовів (заяв) та результатів їх судового 
розгляду, вступу у справи, порушені за позовами (заявами) інших осіб, 
результатів перегляду судових рішень за ініціативою прокурорів, наслідків 
реального виконання судових рішень;

результатів діяльності органів прокуратури як спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (поза межами 
кримінального провадження);

проведення важливих заходів міжнародного співробітництва, у тому 
числі під час кримінального провадження, зокрема щодо надання міжнародної 
правової допомоги, видачі осіб (екстрадиції), перейняття кримінального



провадження, установлення контактів із компетентними установами іноземних 
держав і міжнародними організаціями; укладання міжвідомчих угод, які 
стосуються компетенції прокуратури, участі в підготовці міжнародних 
договорів України у галузі співробітництва під час кримінального 
провадження;

- розробки проектів законодавчих актів з питань діяльності органів 
прокуратури, протидії злочинності, у сфері кримінального та кримінального 
процесуального права, а також результатів аналізу проблемних питань 
застосування законодавства, виявлених у процесі реалізації органами 
прокуратури конституційних функцій з метою його подальшого 
удосконалення.

3. Відділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 17 
години щочетверга забезпечити опрацювання, аналіз та узагальнення 
інформації, наданої структурними підрозділами регіональної прокуратури, та 
доведення її до відома прокурора області.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Прокурор області А. Войтенко


