
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

НАКАЗ 
№  а

«_£3_ »  січня 2021 року м. Рівне

Про порядок оперативного інформування 
про кримінальні правопорушення та 
події, які набули суспільного резонансу

З метою удосконалення організації діяльності органів прокуратури області 
в частині оперативного та ефективного реагування на кримінальні 
правопорушення і події, які набули чи можуть набути суспільного резонансу, 
своєчасного інформування прокуратур вищого рівня, керуючись ст. 11 Закону 
України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам місцевих (окружних) прокуратур забезпечити:
1.1. Належну організацію роботи щодо швидкого збору із достовірних 

джерел, у тому числі шляхом моніторингу інформаційних каналів новин на 
телебаченні, у мережі Інтернет, соціальних мережах, своєчасного опрацювання 
інформації про кримінальні правопорушення та події, які набули чи можуть 
набути суспільного резонансу, ефективного реагування на такі події та 
розкриття вчинених злочинів з дотриманням вимог пунктів 1, 2 розділу III 
Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у 
кримінальному провадженні, затвердженого наказом Генеральної прокуратури 
України від 28.03.2019 № 51 (далі - Порядок), та пункту 1 наказу Генерального 
прокурора від 03.09.2020 № 409 «Про порядок підготовки, направлення та 
опрацювання спеціальних повідомлень про кримінальні правопорушення та 
події, які набули суспільного резонансу» (далі - Наказ).

Оперативне отримання, перевірку, визначення достовірності та вжиття 
заходів реагування у межах наданих законом повноважень інформації щодо 
поширення та боротьби з коронавірусною хворобою (СОУГО-19).

При віднесенні інформації про подію до такої, що набула чи може набути 
суспільного резонансу, враховувати результати діяльності правоохоронних 
органів, які впливають на соціально значимі сторони кримінальних 
процесуальних правовідносин, зокрема проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій у формі контролю за вчиненням злочину, який закінчується 
відкритим фіксуванням, здійснення обшуків, оглядів, ексгумацій тощо.

1.2. Невідкладне інформування телефонним зв’язком (на номер



0362-62-00-44 або на мобільний телефон) чергового працівника відділу 
приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду 
за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної 
прокуратури (далі -  черговий обласної прокуратури), першого заступника або 
заступника керівника обласної прокуратури (на робочий номер телефону або 
мобільним зв’язком) відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом 
обласної прокуратури (далі - заступник керівника обласної прокуратури) про 
кримінальні правопорушення та події, які набули чи можуть набути 
суспільного резонансу.

1.3. Негайне скерування інформації про такі події у вигляді СМС- 
повідомлень на термінали мобільного зв’язку чергового обласної прокуратури 
та заступника керівника обласної прокуратури.

1.4. Невідкладне надсилання електронною поштою (електронна адреса: 
іпїогт@рго. gov.ua) або факсимільним зв’язком (факс: 0362-62-00-44) 
спеціальних повідомлень про кримінальні правопорушення і події, які набули 
чи можуть набути суспільного резонансу, а також стан їх розкриття та 
реагування на вказані події. Такі спеціальні повідомлення направляти після їх 
реєстрації у відповідності до Тимчасової інструкції з діловодства в органах 
прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України 
від 12.02.2019 № 27, за підписом керівника прокуратури або виконувача його 
обов’язків, а у разі відсутності керівника прокуратури - за підписом чергового 
прокурора, з наступним направленням таких повідомлень у встановленому 
порядку в найкоротші терміни.

При направленні спеціальних повідомлень електронною поштою в рядку 
«Тема» електронного ресурсу обов'язково зазначати слово «спецповідомлення».

Про направлення спеціальних повідомлень негайно телефоном 
інформувати чергового обласної прокуратури. На вимогу останнього 
з'ясовувати та надавати додаткову інформацію щодо обставин злочину (події).

1.5. Одночасне направлення черговому прокурору спеціальних 
повідомлень у разі надання інформації для розміщення на сайті місцевої або 
обласної прокуратури про виявлені кримінальні правопорушення та події, які 
набули чи можуть набути суспільного резонансу.

1.6. Складання спеціальних повідомлень з додержанням вимог пунктів 
1, 2 розділу III Порядку та пункту 3 Наказу щодо переліку обов’язкової 
інформації, а також вказувати відомості про:

- виїзд працівників місцевої прокуратури на місце події;
- встановлення очевидців кримінального правопорушення;
- заплановані першочергові слідчі (розшукові) дії.
У випадках порушення строків внесення або невнесення відомостей про 

кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
вказувати причини та вжиті заходи прокурорського реагування.

1.7. Ведення належного обліку спеціальних повідомлень, направлених 
до обласної прокуратури, з відображенням прийнятих рішень за результатами 
досудового розслідування кримінальних проваджень, відомості про які внесено



з

до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
2. Керівникам структурних підрозділів обласної прокуратури

забезпечити:
2.1. У разі внесення підлеглими працівниками до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, за якими 
здійснюється оперативне інформування у відповідності до пунктів 1, 2 розділ)' 
III Порядку та пункту 1 Наказу, негайне скерування до Офісу Генерального
прокурора спеціальних повідомлень.

2.2. Невідкладне надання черговому обласної прокуратури примірників 
указаних спеціальних повідомлень у паперовому та електронному вигляді.

3. Начальнику управління нагляду за додержанням законів 
Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури 
забезпечити невідкладне опрацювання, підготовку та направлення черговими 
обласної прокуратури у встановленому порядку до Офісу Генерального 
прокурора спеціальних повідомлень про кримінальні правопорушення та події, 
які набули чи можуть набути суспільного резонансу.

Інформування здійснювати телефонним зв’язком, у тому числі шляхом 
надсилання СМС-повідомлень на номери мобільних телефонів чергових 
працівників підрозділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної 
інформації Офісу Генерального прокурора, електронною поштою чи 
факсимільним зв’язком з наступним скеруванням таких повідомлень у
встановленому порядку.

4. Першому заступнику та заступнику керівника обласної
прокуратури забезпечити негайне опрацювання, визначення ступеню 
актуальності отриманих повідомлень про кримінальні правопорушення та події, 
які набули чи можуть набути суспільного резонансу, і невідкладне 
інформування про такі події керівника обласної прокуратури телефонним 
зв’язком (на номер 0362-63-30-03 або на мобільний телефон) та шляхом
скерування СМС-повідомлення.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази прокурора області 
від 31.03.2020 № 43 «Про порядок оперативного інформування про кримінальні 
правопорушення та події, які набули суспільного резонансу» та від 08.09.2020 
№ 101 «Про внесення змін до наказу прокурора області від 31.03.2020 № 43 
«Про порядок оперативного інформування про кримінальні правопорушення та 
події, які набули суспільного резонансу»».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


