
 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 

 
Н А К А З 

№ 66 

 

5 жовтня 2021 року                    м. Івано-Франківськ 

 

 

Про порядок надсилання документів 

електронною поштою та факсимільним зв’язком 

 

 

З метою забезпечення контролю за надсиланням документів до окружних 

прокуратур електронною поштою та факсимільним зв’язком, керуючись 

статтею 11 Закону України «Про прокуратуру», 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Першому заступнику, заступнику керівника обласної прокуратури, 

керівникам самостійних структурних підрозділів обласної прокуратури за 

необхідності надсилання до окружних прокуратур електронною поштою 

наказів, завдань (доручень), листів та інших обов’язкових до виконання 

документів здійснювати через відділ документального забезпечення обласної 

прокуратури з електронної адреси: sekretariat@ifprok.gov.ua, а факсимільним 

зв’язком – із центрального факсу з номером (0342) 55-24-09 на електронні 

адреси та номери телефонів факсимільного зв’язку окружних прокуратур 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 Генеральної прокуратури 

України від 12.02.2019 № 27. 

2. Заступнику керівника обласної прокуратури відповідно до 

розподілу обов’язків між керівництвом обласної прокуратури вжити заходів 

щодо забезпечення належного функціонування технічних пристроїв та 

програмних засобів, а також захисту інформації при надсиланні до окружних 

прокуратур документів зі спеціально визначеної електронної адреси обласної 

прокуратури. 

3. Керівникам структурних підрозділів обласної прокуратури 

забезпечити подання призначених для надсилання електронною поштою та 



факсимільним зв’язком документів для відправлення після реєстрації, візування 

та підписання в порядку, передбаченому відповідними відомчими 

документами. 

4. Керівникам окружних прокуратур: 

4.1. Забезпечити отримання та облік документів, що надійшли зі 

спеціально визначеної електронної адреси обласної прокуратури, їх розгляд та 

виконання відповідно до вимог організаційно-розпорядчих документів. 

4.2. Не приймати до виконання та надсилати на електронну адресу: 

12.1@ifprok.gov.ua і за номером факсимільного зв’язку (0342) 55-24-09 до 

відділу організаційного та правового забезпечення обласної прокуратури 

документи, які надійшли електронною поштою та факсимільним зв’язком із 

порушенням порядку, встановленого пунктом 1 цього наказу. 

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ прокурора Івано-

Франківської області від 19.08.2019 № 44 «Про порядок надсилання документів 

електронною поштою та факсимільним зв’язком». 

6. Контроль за дотриманням вимог наказу покласти на першого 

заступника та заступника керівника обласної прокуратури відповідно до 

розподілу обов’язків.  

 

Керівник обласної прокуратури       Р. Хима 
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