
 

 

ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З  

 

№ 87 

 
 

22 липня 2019 року                   м. Запоріжжя 

 

Про внесення змін  до Регламенту  

прокуратури Запорізької області, 

затвердженого наказом прокурора  

області від 22.02.2019 №21  
 

З метою удосконалення організації роботи прокуратури Запорізької 

області, керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,  
 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Внести до Регламенту прокуратури Запорізької області, затвердженого 

наказом прокурора області від 22.02.2019 №21,  наступні зміни: 

1.1. У пункті 1.13 словосполучення «Про військовий обов’язок і військову 

службу» виключити. 

1.2. В абзаці 1 пункту 3.2 словосполучення «не пізніше 15 числа 

останнього місяця поточного кварталу» замінити на словосполучення «не 

пізніше 18 числа останнього місяця поточного кварталу». 

1.3. В абзаці 7 пункту 6.17, пункті 6.33 словосполучення «Глави 

Адміністрації Президента України та його заступників» замінити на 

словосполучення «Керівника Офісу Президента  України, першого заступника 

та заступників Керівника Офісу Президента  України». 

1.4. Пункти 7.18, 7.19 викласти у наступній редакції: 

«7.18. У разі надходження з Генеральної прокуратури України або  
безпосередньо з Офісу  Президента України листів про продовження контролю 
за виконанням одночасно продовжується контроль виконання в прокуратурі 
області. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до Генеральної 
прокуратури України, а у визначених випадках безпосередньо до Офісу 
Президента України у строки, встановлені Генеральною прокуратурою 
України, Офісом Президента України, а у випадку їх не встановлення - 
прокурором області, до прийняття остаточного рішення. 
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7.19. Після виконання доручення Президента України в повному обсязі у 
листі, адресованому Генеральній прокуратурі України або Офісу Президента 
України, вноситься пропозиція про зняття цього доручення з контролю.  

Відділом організаційного та правового забезпечення доручення Президента 
України, керівника його Офісу знімається з контролю у разі надходження 
відповідного листа з Генеральної прокуратури України або з Офісу Президента 
України ».   

1.5. У пункті 9.4 слово «запит» замінити на слово «лист». 

1.6. У пункті 10.4 словосполучення «протягом семи днів» замінити на 
словосполучення «протягом трьох робочих днів». 

2. З наказом ознайомити працівників апарату прокуратури області. 

 

 

Прокурор області 

державний радник юстиції  3 класу                              В. Романов 
 


