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Про створення постійно діючої міжвідомчої робочої групи 
щодо виявлення та протидії незаконному розповсюдженню наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 
у тому числі через мережу Інтернет

м. Старобільськ « Н » 05~ 2019 року

Спільним наказом Генеральної прокуратури України та керівників 
правоохоронних органів №5/132/21 /4/84/82/0Д-13/10 від 11.02.2013 
затверджено Положення про координацію діяльності правоохоронних органів у 
сфері протидії злочинності та корупції, яким визначені основні організаційні 
засади виконання прокурорами повноважень щодо координації діяльності 
правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та корупцією.

Вивченням стану виявлення, розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень за фактами виявлення та протидії незаконному 
розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів на території Новопсковського району встановлено, що потребує 
активізації діяльність щодо виявлення та розкриття кримінальних 
правопорушень у вказаній сфері.

Зазначене свідчить про необхідність вжиття скоординованих заходів, 
спрямованих на виявлення злочинів даної категорії та попередження їх 
вчинення.

Відповідно до Положення, з метою своєчасного реагування на 
повідомлення про кримінальні правопорушення зазначеної категорії, їх



виявлення, фіксації, організації швидкого та неупередженого досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях, необхідно створити постійно 
діючу міжвідомчу робочу групу із співробітників Новопсковського відділу 
Старобільської місцевої прокуратури, Новопсковського відділу поліції ГУНП в 
Луганській області, Новопсковської районної ради Новопсковського району 
Луганської області, Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області, Новопсковської селищної ради Новопсковського району 
Луганської області.

Керуючись ч. 2 ст. 25 Закону України «Про прокуратуру», враховуючи 
пропозиції керівників правоохоронних органів, -

Н А К А З У Ю :

1. Створити постійно діючу міжвідомчу робочу групу щодо виявлення та 
протидії незаконному розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі через мережу Інтернет, до 
складу якої включити:

від прокуратури:
-першого заступника керівника Старобільської місцевої прокуратури 
Чернишова О.C.;
-начальника Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури 
Сукача С.О.;
-заступника начальника Новопсковського відділу Старобільської місцевої 
прокуратури Полинюка В.А.
- прокурорів Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури 
Ляхова A.C., Сичова М.М., Мукбаніані Д.В.

від Новопсковського відділу поліції ГУНП в Луганській області:
- начальника Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Ковтуна Ю.О.; 
-заступника начальника відділу поліції - начальника СВ Новопсковського ВП 
ГУНП в Луганській області Снігура О.Д.;
- слідчих СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Гладкого Д.П., 
Шпак К.В.;
-виконувача обов’язків начальника СКП Новопсковського ВП ГУНП в 
Луганській області Кликова В.О.

від Новопсковської районної ради Новопсковського району 
Луганської області:
- голову Новопсковської районної ради Луганської області Лебедева Б.В.;
- начальника юридичного відділу Новопсковської районної ради Луганської 
області Солоніну В.І.

від Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області:



-голову Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
Латишеву Л.А.;
-заступника голови Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області Скорохода О.О.

від Новопсковської селищної ради Новопсковського району 
Луганської області:
- голову Новопсковської селищної ради Новопсковського району Гаєва В.В.; 
-заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу 
Новопсковської селищної ради Старцева М.С.;
- керуючу справами Новопсковської селищної ради Червенко Т.С.

2. Керівником групи призначити першого заступника керівника 
Старобільської місцевої прокуратури Чернишова О.С.

3. З наказом ознайомити членів постійно діючої міжвідомчої робочої 
групи, контроль за його виконанням здійснювати по відомствах.
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