
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Н А К А З

№ 226

08 липня 2021 року                                     м. Київ

Про розподіл обов’язків між керівництвом
Офісу Генерального прокурора

З метою забезпечення належної організації  роботи Офісу Генерального
прокурора, керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю :

1. Установити  такий  розподіл  обов’язків  між  керівництвом  Офісу
Генерального прокурора:

1.1. За собою залишаю загальне керівництво і питання:

- загальної організації роботи;

- співпраці  з  Верховною  Радою  України,  Кабінетом  Міністрів
України, Офісом Президента України, Радою національної безпеки і оборони
України, Вищою радою правосуддя;

- координації  діяльності  правоохоронних  органів  у  сфері  протидії
злочинності;

- патронатної служби;

- Департаменту  організаційно-контрольної  діяльності,  правового  та
аналітичного забезпечення;

- Департаменту кадрової роботи та державної служби;

- Департаменту  кримінально-правової  політики  та  захисту
інвестицій;

- Департаменту міжнародно-правового співробітництва;

- Департаменту  нагляду  у  кримінальних  провадженнях  щодо
злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту;

- Генеральної інспекції;

- управління інформаційної політики;
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- управління забезпечення охорони державної таємниці;

- відділу внутрішнього аудиту та фінансового контролю;

- забезпечення взаємодії з міжнародними асоціаціями прокурорів та
антикорупційних органів,  Консультативною радою європейських  прокурорів,
Євроюстом, Інтерполом і Європолом.

1.2.   Перший  заступник  та  заступники  Генерального  прокурора
відповідають за стан організації роботи з питань:

Перший заступник Генерального прокурора Говда Р.М.:

- Департаменту  організації  і  процесуального  керівництва  досудовим
розслідуванням  органів  Державного  бюро  розслідувань,  нагляду  за  його
оперативними  підрозділами  та  підтримання  публічного  обвинувачення  у
відповідних провадженнях; 

- Департаменту  логістики,  ресурсного  та  матеріально-технічного
забезпечення;

-    Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку
та звітності;

- Департаменту інформаційних технологій;

-   управління  організації  і  процесуального  керівництва  досудовим
розслідуванням  кримінальних  правопорушень,  що  посягають  на
функціонування економіки держави;

- управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових
розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи;

- координації  діяльності  заступників  Генерального  прокурора  та
структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора;

- взаємодії  з  Національним  агентством  України  з  питань  виявлення,
розшуку  та  управління  активами,  одержаними  від  корупційних  та  інших
злочинів.

Заступник Генерального прокурора Мустеца І.В.:

- Департаменту  нагляду  за  додержанням  законів  Національною
поліцією  України  та  органами,  які  ведуть  боротьбу  з  організованою  та
транснаціональною злочинністю;    

-   Департаменту представництва інтересів держави в суді; 

-     Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству;

- управління підтримання публічного обвинувачення в суді; 

- співпраці  з  Державною  судовою  адміністрацією  України
та Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.
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Заступник Генерального прокурора Симоненко О.Ю.:

-     Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки;

- Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та
пенітенціарній сферах;

-    Департаменту документального забезпечення;

- управління  організації  прийому  громадян,  розгляду  звернень
та запитів;

- взаємодії з Тренінговим центром прокурорів України.

Заступник Генерального прокурора Якубовський М.В.:

- Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері;

- Спеціалізованої екологічної прокуратури;

- Департаменту  організації,  процесуального  керівництва  досудовим
розслідуванням  та  підтримання  публічного  обвинувачення  у  кримінальних
провадженнях  про  злочини,  вчинені  у  зв’язку  із  масовими  протестами  у
2013 – 2014 роках.

2. Урахувати,  що  питання  організації  роботи  Спеціалізованої
антикорупційної  прокуратури  визначено  окремими  наказами  Генерального
прокурора. 

3.  Установити  таку  взаємозамінність  між  першим  заступником  та
заступниками Генерального прокурора:

3.1. Обов’язки Генерального прокурора у разі його відсутності виконує
перший  заступник  Генерального  прокурора,  а  в  разі  відсутності  першого
заступника  Генерального  прокурора  –  один  із  заступників  Генерального
прокурора згідно з наказом.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора
від 23 вересня 2020 року № 458 «Про розподіл обов’язків  між керівництвом
Офісу Генерального прокурора».

Мустеца І.В. – Говду Р.М.

Говда Р.М. – Мустецу І.В.

Якубовський М.В. – Симоненка О.Ю.

Симоненко О.Ю. – Якубовського М.В.
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Генеральний прокурор              І. Венедіктова 


