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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ЗУСТРІВСЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ
АМЕРИКАНСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся з делегацією Американської ради з питань зовнішньої політики (AFPC) на чолі з її Президентом
Германом Пірчнером.
Під час зустрічі Ю. Луценко подякував гостям за співпрацю та допомогу, яка
надається американською стороною, та окреслив успіхи відомства за останні
два роки діяльності.
На заході йшлося про прогрес щодо протидії корупції, а також виклики, які
зумовлюють необхідність конструктивного співробітництва правоохоронних
органів держави.

Юрій Луценко: Одним із основних завдань на цей рік є продовження роботи
з реформування органів прокуратури. Необхідно остаточно
зламати стереотипи радянської системи управління. Вже
забезпечено роботу органів прокурорського самоврядування
та незалежної КДКП, а також доступ до прокуратури молодим
фахівцям. Трава мусить пробити асфальт.
Учасники зустрічі обмінялися думками щодо перспектив судової реформи
та її впливу на якість і ефективність відправлення правосуддя.
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ОФІЦІЙНО

ВІДБУВСЯ ВІЗИТ
ЗАСТУПНИКІВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
ДО РЕСПУБЛІКИ КІПР
Заступники Генерального прокурора Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська
здійснили робочий візит до м. Нікосії (Республіка Кіпр), де провели двосторонні зустрічі з керівниками компетентних органів цієї країни.
Так, делегація Генеральної прокуратури України зустрілася з Генеральним
прокурором Республіки Кіпр Костасом Клерідісом та Міністром юстиції і громадського правопорядку Республіки Кіпр Іонасом Ніколау.
Українською стороною відзначено активізацію та високий рівень співпраці відомств обох держав, починаючи з 2016 року, насамперед під час розслідування економічних злочинів та легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом.
Під час зустрічі було наголошено, що забезпечення ефективного
міжнародно-правового співробітництва з кіпрською юрисдикцією є одним із
ключових завдань міжнародного напряму діяльності Генеральної прокуратури України, адже саме зареєстровані на Кіпрі компанії досить часто використовуються українськими посадовцями та їхнім оточенням для вчинення корупційних злочинів і відмивання коштів.
У зв’язку з цим за результатами візиту вироблено спільну позицію стосовно
протидії злочинним схемам, у яких використовуються кіпрські компанії і підставні особи, у тому числі шляхом оперативного обміну інформацією та проведення спільних розслідувань у межах існуючих інструментів міжнародноправового співробітництва.
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ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ПРИЄДНАЛАСЬ ДО ІНІЦІАТИВИ ІНТЕРПОЛУ
З ЕЛЕКТРОННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ Е‐MLA
Начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Євген Пікалов взяв участь у другій зустрічі робочої групи з Ініціативи електронної взаємної правової допомоги Інтерполу
(е-MLA), яка відбулася у м. Ліоні (Французька Республіка).
Зазначена ініціатива полягає у створенні міжнародної платформи для покращення взаємодії при наданні міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження. Передбачається створення нового (додаткового)
каналу безпосереднього обміну відповідними запитами між центральними
органами з використанням інфраструктури Інтерполу.
Протягом 2017 року Генеральною прокуратурою України було опрацьовано
понад 2200 запитів про правову допомогу, а за зверненням іноземних колег на
території України проведено більше 4 тис. слідчих дій. Відтак українська сторона висловила цілковиту підтримку вказаній ініціативі та засвідчила готовність
активно долучитися до її впровадження.
Під час заходу також проведено зустрічі з керівництвом підрозділів з питань міжнародного співробітництва компетентних органів Сполучених Штатів
Америки, Французької Республіки, Королівства Іспанії та Румунії, під час яких
висвітлено актуальні питання двостороннього співробітництва.
Крім того, спільно з керівником Офісу з правових питань Інтерполу Мері
Родрігез з’ясовано перспективи удосконалення процедур міжнародноправового співробітництва з метою забезпечення ефективності, доступності
та прозорості процесу надання взаємної правової допомоги, екстрадиції та повернення злочинних активів.
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ОФІЦІЙНО

ЗА ІНІЦІАТИВИ ГПУ ВЖИТО ЗАХОДІВ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕДИЧНИХ СЛУЖБ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ
КРИМІНАЛЬНО‐ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У Міністерстві юстиції України було представлено керівника Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) та обговорено основні напрями діяльності новоствореної установи.
У заході взяли участь заступник міністра юстиції України Денис Чернишов,
начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В’ячеслав Свірець і
директор ДУ «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та
алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» Сергій Шум.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко неодноразово звертав увагу
на необхідність забезпечення незалежності медичних працівників від керівників пенітенціарних установ, підвищення їхнього професійного рівня.
Пряма підпорядкованість медичних працівників керівникам установ призводила до того, що в окремих випадках медичним персоналом приховували-
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ся випадки заподіяння в’язням тілесних ушкоджень під виглядом отримання
побутових та інших травм, неналежно функціонували лікувально-консультативні комісії, які часто зволікали з вирішенням питань щодо підготовки матеріалів про звільнення засуджених від покарання за хворобою.
Незважаючи на зменшення кількості осіб, які тримаються в установах державної кримінально-виконавчої служби, у 2016–2017 роках стрімко зростав
рівень смертності серед в’язнів. Цього року зафіксовано зменшення кількості
смертей (станом на 18 квітня 2018 року – зі 177 до 146 випадків).
За ініціативи Генерального прокурора України 31 березня 2017 року відбулася спільна нарада за участю керівників Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України та Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини.
На виконання визначених нарадою заходів Кабінетом Міністрів України
13 вересня 2017 року створено Центр охорони здоров’я як окрему юридичну
особу, яка незалежно від керівництва установ ДКВС опікуватиметься організацією медичного забезпечення в’язнів і переданням цієї функції до сфери управління МОЗ України.
За умови забезпечення урядом та Міністерством юстиції України належного фінансування та організації діяльності новоствореної державної установи
зазначені заходи можуть покласти початок реальним позитивним структурним
змінам і сприяти поліпшенню захисту прав в’язнів на охорону здоров’я.
НОВІ ВИДАННЯ
Судовий розгляд справ про правопорушення,
пов’язані з корупцією: практ. посіб. / кол. авт.; за ред.
д-ра юрид. наук, проф. О.М. Костенка. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 346 с.
ISBN 978-617-7500-50-5
У практичному посібнику на основі аналізу судової практики розгляду справ про правопорушення,
пов’язані з корупцією, запропоновано тлумачення
ознак складів правопорушень, передбачених у статтях 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Окрім того, виявлено дискусійні питання у вказаній
сфері та запропоновано авторське бачення розв’язання відповідних
проблем правозастосування у судовій практиці. Розглянуто проблемні
аспекти розгляду судами справ про правопорушення, пов’язані з корупцією, обумовлені нечіткістю правового регулювання.
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ВІДКРИТТЯ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА
16 квітня 2018 року в Національній академії прокуратури України відбулось
відкриття навчання зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора.
У заході взяли участь Генеральний прокурор України Юрій Луценко, ректор Національної академії прокуратури України Михайло Лошицький, голова
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталій Грушковський, голова Ради прокурорів України Михайло Місюра, експерт Офісу Ради Європи в
Україні Ольга Дубінська, керівник Компоненту з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фабіан Льовенберг.
До резерву на заміщення вакантних посад прокурорів зараховано 308
осіб, які протягом одного року проходитимуть спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України з метою отримання знань і навичок
практичної діяльності на посаді прокурора, зокрема складання процесуальних
документів, вивчення правил прокурорської етики. Спеціальна підготовка завершиться складанням кандидатом на посаду прокурора іспиту у вигляді анонімного тестування та практичного завдання.

Зліва направо: голова Ради прокурорів України Михайло Місюра, голова
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталій Грушковський, Генеральний прокурор України Юрій Луценко, ректор Національної академії прокуратури
України Михайло Лошицький, експерт Офісу Ради Європи в Україні Ольга Дубінська,
керівник Компоненту з верховенства права Консультативної місії Європейського
Союзу в Україні Фабіан Льовенберг
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Юрій Луценко:
Сьогодні серед вас 78% тих, хто не працювали
в органах прокуратури, але бачили її і позитив,
і негатив та будуть змінювати ситуацію на
краще. Хочеш змін – стань їх частиною.
Саме через повагу до вас почнеться
відновлення поваги до прокуратури. Вашим
завданням буде забезпечувати те, чого люди
давно чекають, – порядок і справедливість,
закон і відповідальність.

Віталій Грушковський:
Ми передаємо вас у руки фахівців Академії.
Сподіваємося, що ви не підведете
ні себе, ні нас.
Після завершення навчання за результатами
конкурсу уже в новій ролі ви поповните лави
працівників прокуратури і самовідданою
працею сприятимете розвитку правової
держави.

Михайло Місюра:
Рада прокурорів України мала рік для того, щоб
почати реалізовувати покладені на неї завдання.
Доволі непросто бути першими, починати
роботу і бути взірцем для інших.
Така сама доля і в кандидатів на посаду
прокурора. Разом з тим мають бути
впевненість, оптимізм
і робота, спрямована на досягнення успіхів.
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Ольга Дубінська:
Ми покладаємо великі надії саме на вас –
нових майбутніх прокурорів, які, дуже
сподіваємося, зможуть стати рушіями
первинних змін, тому що без людей немає
реформи, немає змін.

Фабіан Льовенберг:
Всі ви є живим прикладом тих реформ, які
відбуваються у сфері цивільної безпеки,
а також, зокрема, в органах прокуратури.
Ви будете новим поколінням, новою генерацією
прокурорів, які були відібрані шляхом чесного,
прозорого, відкритого конкурсу.

Кандидати на посаду прокурора
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ХОЧЕШ ЗМІН СТАНЬ ЇХ ЧАСТИНОЮ

Із виступу Генерального прокурора
України Юрія Луценка
у Національній академії
прокуратури України
з нагоди відкриття навчання
зі спеціальної підготовки
кандидатів на посаду прокурора

Два роки тому відбувся перший конкурс, у результаті якого на 200 керівних посад у місцевих прокуратурах прийшли тільки 22 фахівці з-поза системи. При цьому всі інші посади у 178 місцевих прокуратурах обійняли колишні
прокурори.
Нам вдалося змінити такі пострадянські підходи до кадрового наповнення.
Відтепер завдяки засадам прозорості, доступності та чистоти відбір майбутніх прокурорів – прерогатива дисциплінарного органу та не залежить від
думки чи бажання однієї людини.
Принципово новий і досить тривалий шлях конкурсних доборів на посади
прокурорів, які проводяться силами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів, складний, однак виправданий, оскільки формує новий кадровий
склад органів прокуратури.
За результатами першого етапу відбору для присутніх сьогодні в залі
308 найкращих кандидатів розпочинається спецпідготовка в Національній академії прокуратури України.
78% кандидатів цього потоку ніколи раніше не працювали в органах прокуратури. Більшість із вас ніколи не були прокурорами, але бачили недоліки
роботи прокурорів. При цьому не залишились осторонь, а вирішили власним
прикладом змінювати державну інституцію.
Як зазначав Бенджамін Дізраелі: «Дія не завжди приведе до щастя, але до
щастя привести може лише дія». Я переконаний, що результату можна досягти лише в одному випадку – якщо негайно починати щось робити.
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Тепер ви маєте шанс побачити систему зсередини і, головне, допомогти
позбутися залишків радянщини.
А перед цим вам треба пройти річний вишкіл.
Коли засновника IBM Томаса Ватсона запитали, чи звільнить він працівника,
чия помилка коштувала йому 600 тисяч доларів США, він відповів, що, навпаки,
витратить ще стільки ж грошей на його навчання.
Знаю, спочатку рішення брати участь у конкурсі, а потім і згода на довгострокове навчання за багато кілометрів від дому, сім’ї, звичного укладу життя
було нелегким. Але це – єдиний дієвий метод, який дасть вам можливість розпочати свій майбутній трудовий шлях. Ви прийдете на роботу підготовленими
до виконання конституційних функцій.
Що важливо розуміти:
–
по-перше, сьогодні прокурор – справді самостійна фігура у кримінальному процесі. Він сам приймає рішення та несе за них відповідальність.
Запам’ятайте це і ніколи не зраджуйте своїм принципам;
–
по-друге, заробітна плата прокурорів зростає. Сьогодні далеко не всі
мають таку зарплату, як прокурори. Це зроблено, щоб передусім гарантувати
незалежність. За кілька років зарплата прокурора збільшилася у рази. На час
навчання ви будете забезпечені стипендією;
– по-третє, вірю, що приємним бонусом у роботі буде повага людей. Захист
прав людини та інтересів держави робить честь кожному громадянину.
Прокурори працюють в умовах постійних законодавчих змін. Ви повинні
бути гнучкими у сприйнятті нової інформації. Уже скоро нас очікує робота з
новим правоохоронним органом – Державним бюро розслідувань. Важливо
завжди знаходити шляхи до діалогу та ефективної співпраці.
Діяльність прокурорів завжди перебуває під прискіпливою увагою громадськості як до результатів роботи, так і до позаробочої поведінки. Помилок ніхто не пробачає, і моя позиція в цьому питанні теж принципова. Недостойна
поведінка одного тінню лягає на всю систему, оскільки в ній немає імен чи прізвищ, є лише «п р о к у р о р».
На вас дуже чекають у місцевих прокуратурах. Наразі там 325 вакантних
посад, а навантаження на одного прокурора базової ланки прокуратури сягає
сотні кримінальних проваджень. Адже саме місцеві прокуратури виконують
найбільший пласт роботи. Справи не гучні, але не менш важливі.
Хочу нагадати про «теорію розбитих вікон» науковця Джеймса Вілсона
і криміналіста Джорджа Келлінга: «Якщо хтось розбив скло в будинку і ніхто не вставив нове, то незабаром жодного цілого вікна в цьому будинку не
залишиться, а потім почнеться мародерство. Іншими словами, явні ознаки
безладу і недотримання норм поведінки провокують інших забути про правила. Непомічене зерно правопорушення породжує філософію безкарності.
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Саме тому навіть найменший злочин повинен бути розкритий, а злочинець
покараний».
Не применшуйте ролі кожного з вас. Не підведіть.
Я пишаюся тим, що ми є кузнею кадрів нової формації.
Звертаюсь до викладацького складу Академії. Вам доручено навчити нове
покоління прокурорів, які вперше прийшли з-поза системи. Ви за них відповідальні!
Так, це буде складно, бо ви працюєте з тими, хто вже має власні переконання і принципи, хто не був вирощений на настановах старших прокурорів, не маючи власних. Ви для них – наставники. Навчіть так, щоб потім пишатися ними.
Для цього є всі умови:
– оновлено кадровий склад Академії. Уперше її очолила людина з-поза системи, яку призначено на конкурсних засадах і рекомендовано Радою прокурорів України до призначення;
– до спеціальної підготовки нових прокурорів згідно з навчальним планом
залучиться 87 професіоналів-викладачів, із яких понад 70% мають практичний
досвід роботи в прокуратурі й можуть фахово передати свої знання;
– майже половина занять будуть саме практичними і проводитимуться на
базі прокуратур областей (5 з 12 місяців);
– застосовано європейські стандарти та підходи у навчанні (тренінги,
майстер-класи, дискусії, рольові ігри);
– питання впровадження практики Європейського суду з прав людини в
прокурорську діяльність розглядатимуться під час тренінгів, до проведення
яких залучатимуться експерти Ради Європи, Консультативної місії Європейського Союзу в Україні та ООН;
– заняття будуть проводити також працівники Генеральної прокуратури
України, правоохоронних органів, судді, представники міжнародних та вітчизняних громадських організацій.
Попереду багато роботи, адже через рік майбутні прокурори мають підтвердити рівень здобутих знань і вмінь на останньому іспиті, тому бажаю всім
нам сил і натхнення.
Маю надію, що наступний конкурс забезпечить декілька тисяч новобранців
на службу закону і справедливості. Поки що вся надія на вас. Ви перший крупний підрозділ нових облич, якими поповниться прокуратура.
На завершення хочу зазначити, що з 4 квітня наказом ректора в Академії
запроваджено нову символіку, з чим я вас усіх і вітаю! Відтепер меч княжої
доби та золоті терези є також прикрасою символіки Академії!
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Віталій Грушковський
голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ДОБІР КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ
Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів на 2015–2020 роки, затвердженою Указом Президента України від
20 травня 2015 року № 276/2015, визначено, що досягнення балансу між незалежністю, повноваженнями, відповідальністю та ефективністю прокуратури,
у тому числі шляхом внесення змін до порядку призначення на посади, є однією з ланок системи завдань і заходів, що мають на меті приведення діяльності
органів прокуратури до європейських стандартів.
Так, у Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи державамчленам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя зазначено: «Держава повинна вжити заходів, щоб: а) набір […] прокурорів» проводився «відповідно до справедливої і неупередженої процедури»1.
Консультативна рада європейських прокурорів у своєму Висновку № 11
(2016) зауважила, що добір прокурорів повинен «здійснюватися на підставі
чітких та передбачуваних критеріїв, встановлених в законодавстві або письмових інструкціях»2.
Передумовою призначення кваліфікованих юристів на посади прокурорів,
на думку Венеціанської комісії, є «висновок експертів». «Ідеально це може бути
1
Підпункт «а» пункту 5 Rec (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам
щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя. URL: http://www.scourt.gov.ua/
(дата звернення: 24.04.2018).
2
Пункт 24 Висновку № 11 (2016) Консультативної ради європейських прокурорів. URL:
https://www.coe.int/en/web/ccpe/ (дата звернення: 24.04.2018).
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зроблено у межах незалежного органу на кшталт демократично повноважної
Ради обвинувачів чи ради старших обвинувачів, чий досвід дасть можливість
їм пропонувати відповідних кандидатів для призначення»3.
Законом України «Про прокуратуру», прийнятим 14 жовтня 2014 року, запроваджено новий механізм кадрового забезпечення органів прокуратури.
Сьогодні добір на посаду прокурора в місцевій прокуратурі здійснюється на
конкурсних засадах колегіальним органом – Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією прокурорів (Комісія).
До набрання чинності положеннями Закону України «Про прокуратуру»
(15 квітня 2017 року) в частині діяльності органів прокурорського самоврядування та Комісії питання призначення, переведення фактично вирішувалися одноособово Генеральним прокурором або керівником регіональної
прокуратури.
Отже, адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів
спрямована передусім на підвищення об’єктивності та прозорості відповідних
кадрових процедур.
Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про прокуратуру» кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право
звернутися до Комісії із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора4.
Згідно з ч. 1 ст. 27 цього ж Закону прокурором місцевої прокуратури може
бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж
роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.
Проте, як зазначено в ч. 6 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру», не може
бути призначена на посаду прокурора особа, яка:
1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;
3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
Певний час точилися дискусії стосовно віднесення роботи на тій чи іншій
посаді до стажу роботи в галузі права. Для вирішення цього питання та вироблення єдиної правової позиції 7 лютого 2018 року Комісією прийнято рішення
№ 30дк-18, яким затверджено Перелік посад, обіймання яких зараховується
до стажу роботи в галузі права5.
3
Пункт 48 Звіту Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо незалежності судової системи: частина ІІ «Служба обвинувачення». URL: http://pravo.org.ua (дата звернення:
24.04.2018).
4
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: http://rada.gov.
ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
5
Про затвердження переліку посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи в
галузі права: рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 7 лютого
2018 року № 30дк-18. URL: http://www.kdkp.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
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Згідно з цим Переліком до стажу роботи в галузі права слід зараховувати
роботу на посадах:
1) прокурора, судді, слідчого, адвоката, нотаріуса;
2) помічника прокурора, адвоката, судді, нотаріуса, стажиста по посаді помічника прокурора або прокурора (слідчого);
3) юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої юридичної освіти за спеціальностями
«081 Право» і «293 Міжнародне право»;
4) в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, якщо такі посади
за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої
юридичної освіти за спеціальЗ огляду на дискусії стосовно відненостями «081 Право» і «293 Міжсення роботи на тій чи іншій посаді до
народне право»;
5) наукових, педагогічних і стажу роботи в галузі права та з метою
науково-педагогічних працівни- вироблення єєдиної правової позиції 7 люроку Комісією затверджено
ків, що здійснюють навчання, того 2018 р
поса обіймання яких зараховувиховання та професійну підго- Перелік посад,
стаж роботи в галузі права
товку в професійно-технічних, ється до стажу
вищих, або післядипломних
навчальних закладах, якщо такі посади вимагають наявності виключно повної
вищої юридичної освіти за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне
право»;
6) працівників науково-дослідних установ, якщо такі посади вимагають наявності виключно повної вищої юридичної освіти за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне право»;
7) на інших посадах, які відповідно до закону вимагають наявності виключно повної вищої юридичної освіти за спеціальностями «081 Право» і «293 Міжнародне право».
Зазначений документ Комісії містить також низку інших положень, які дають можливість уникнути труднощів з віднесенням посади особи до роботи в
галузі права, під час визначення стажу роботи в цій галузі фізичної особи – підприємця тощо.
Процедура добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури
детально регламентована у ст.ст. 27–34 Закону України «Про прокуратуру» та
включає в себе такі етапи:
1) прийняття Комісією рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора, що розміщується на офіційному веб-сайті Комісії та повинно містити виклад передбачених цим Законом вимог, яким має відповідати кандидат
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на посаду прокурора, а також перелік документів, що подаються до Комісії,
і кінцевий термін їх подання;
2) подання особами, які виявили бажання стати прокурором, до Комісії відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;
3) здійснення Комісією на основі поданих кандидатами на посаду прокурора документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора;
4) складання особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, кваліфікаційного іспиту;
5) оприлюднення Комісією на офіційному веб-сайті списку кандидатів, які
успішно склали кваліфікаційний іспит;
6) організацію Комісією спеціальної перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит;
7) визначення Комісією рейтингу кандидатів на посаду прокурора серед
осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також зарахування їх до резерву на заміщення вакантних
посад прокурорів;
8) проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в
Національній академії прокуратури України;
9) оголошення Комісією у разі відкриття вакантних посад прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві та
пройшли спеціальну підготовку;
10) проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів
на основі рейтингу кандидатів;
11) направлення Комісією подання керівнику місцевої прокуратури щодо
призначення кандидата на посаду прокурора;
12) призначення особи на посаду прокурора;
13) складення особою присяги прокурора.
Маючи на меті підвищення прозорості у діяльності прокуратури, що забезпечується відкритою конкурсною процедурою зайняття посади прокурора,
та на виконання пункту 1 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» 26 липня
2017 року Комісією прийнято рішення № 1дк-176 про оголошення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури у кількості 300 осіб. Строк для прийому документів попередньо був визначений із 7 серпня по 1 вересня 2017 року.
Того ж дня Комісія затвердила План організаційних заходів проведення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури7, який
6
Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури: рішення
КДКП від 26 липня 2017 року № 1дк-17. URL: http://www.kdkp.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
7
Про затвердження Плану організаційних заходів проведення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури: рішення КДКП від 26 липня 2017 року № 20зп-17. URL:
http://www.kdkp.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
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став для Комісії покроковою
настановою на цьому важливому напрямі роботи.
З метою організації добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури
7 червня 2017 року Комісією
прийнято рішення № 6зп-17,
яким затверджено Положення
про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої
прокуратури8.
У цьому Положенні визначено порядок розгляду Комісією питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду прокурора
місцевої прокуратури, а саме:
1) прийняття рішення про добір;
2) подання документів особами, які виявили бажання стати прокурорами,
у тому числі їх перевірка на відповідність вимогам, установленим Законом;
3) проведення кваліфікаційного іспиту;
4) організацію спеціальної перевірки;
5) визначення рейтингу кандидатів та формування резерву;
6) проведення конкурсу тощо.
Також рішеннями Комісії затверджено:
– Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора
кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання9;
– тестові запитання для складання кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури кваліфікаційного іспиту10;
– Програму тестування та практичних завдань кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури11;
8
Про затвердження Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів
щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора
місцевої прокуратури: рішення КДКП від 7 червня 2017 року № 20зп-17. URL: http://www.kdkp.
gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
9
Про затвердження Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання: рішення КДКП від 2 серпня 2017 року
№ 22зп-17. URL: http://www.kdkp.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
10
Про затвердження тестових запитань для складання кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури кваліфікаційного іспиту: рішення КДКП від 13 вересня 2017 року
№ 22дк-17. URL: http://www.kdkp.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
11
Про затвердження Програми тестування кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури: рішення КДКП від 13 вересня 2017 року № 23дк-17; Про затвердження Програми
практичних завдань кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури: рішення КДКП від
13 вересня 2017 року № 24дк-17. URL: http://www.kdkp.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
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– практичні завдання для кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури12.
У зв’язку з проведенням добору кандидатів на посаду прокурора місцевої
прокуратури на офіційному веб-сайті Комісії своєчасно оприлюднено:
1) інформацію щодо порядку добору кандидатів;
2) вимоги до кандидатів на посади;
3) перелік документів, які подаються кандидатами;
4) вимоги до документів, які подають кандидати для участі в доборі на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора.
Для залучення якомога більшої кількості осіб до процедури добору термін
подання документів було продовжено на два тижні – до 15 вересня 2017 року.
У результаті Комісією забезпечено прийом документів загалом від 727 кандидатів, з яких 593 були допущені до наступного етапу добору – кваліфікаційного іспиту, що складався з анонімного тестування та практичного завдання і
проводився з метою перевірки рівня знань у галузі права, зокрема європейських стандартів стосовно захисту прав людини, володіння державною мовою, аналітичних здібностей кандидатів та їхніх практичних навичок.
Допущено до складання кваліфікаційного іспиту (593)
Відмовлено у допуску до кваліфікаційного іспиту (134)

Причинами відмови 134 кандидатам у допуску до складання кваліфікаційного іспиту було недотримання положень ст.ст. 27 та 30 Закону України «Про
прокуратуру» щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду прокурора
та подання документів до Комісії.
Результати розгляду скарг на рішення
Комісії про відмову у допуску до кваліфікаційного іспиту

492 кандидати взяли участь в анонімному тестуванні, яке проводилося
з 6 по 11 листопада та 4 грудня (резервний день) 2017 року.
438 кандидатів взяли участь у виконанні практичного завдання, яке
проводилося з 18 по 20 грудня 2017 року.
12
Про затвердження практичних завдань: рішення КДКП від 6 грудня 2017 року № 229дк-17.
URL: http://www.kdkp.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2018).
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Задоволено скарг та скасовано рішень про відмову
у допуску до складання кваліфікаційного іспиту
Відмовлено в задоволенні скарг та залишено в силі
рішення про відмову в допуску до кваліфікаційного
іспиту

Рішенням Комісії від 22 грудня 2017 року № 263дк-17 затверджено результати кваліфікаційного іспиту та список кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит13. До цього списку
увійшло 309 осіб.
Сьогодні з метою удосконалення процедури добору кандидатів на посаду
прокурора місцевої прокуратури Комісія здійснює роботу над новою редакцією Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо
проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури.
Пропонується низка новацій. Зокрема, розглядається вилучення вимоги
про подання документів засобами поштового зв’язку для того, щоб надати
можливість кандидатам усунути помилки відразу під час прийому документів.
Крім того, з метою оперативного опрацювання документів на проходження
спеціальної перевірки при формуванні запитів передбачається надання кандидатами копій усіх документів, визначених у ч. 1 ст. 30 Закону України «Про прокуратуру», на електронному носії (компакт-диску).
Також вивчається питання внесення змін до Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його
оцінювання, затвердженого рішенням Комісії від 2 серпня 2017 року № 22зп-17.
Зокрема, розглядається можливість запровадження тестування для перевірки
володіння державною мовою та аналітичних здібностей кандидата на посаду
прокурора, що вбачається з вимог ч. 1 ст. 31 Закону України «Про прокуратуру».
Повертаючись до процедури добору, що наразі триває, на виконання вимог ст. 32 цього Закону стосовно вказаних вище осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит, Комісією організовано спеціальну перевірку.
13
Про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту, визначення прохідного балу та
списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит: рішення КДКП від 22 грудня 2017 року № 263дк-17. URL: http://www.kdkp.gov.ua/
(дата звернення: 24.04.2018).
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З цією метою секретаріатом Комісії підготовлено і забезпечено направлення близько 2500 запитів різним державним органам, до компетенції яких належить питання спеціальної перевірки.
За результатом їх розгляду від уповноважених органів надійшли відмови у
проведенні спеціальної перевірки. Підставою для прийняття такого рішення, на
думку цих органів, стали вимоги пункту 7 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України
від 25 березня 2015 року № 171 (Порядок), згідно з яким спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дати надання згоди на її
проведення, а також ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та пункту 8 Порядку щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (тобто за 2017 рік).
Така ситуація стала можливою з огляду на недосконалість правового регулювання, в якому поки що не враховано особливості організації Комісією спеціальної перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит.
Так, згідно з пунктом 10 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про прокуратуру» для участі
у доборі кандидатів на посаду прокурора особа обов’язково подає декларацію
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий
рік. Враховуючи, що добір був оголошений Комісією 26 липня 2017 року, а прийом документів відбувався з 7 серпня до 15 вересня 2017 року, декларації подавалися за 2016 рік, що узгоджується із вимогами Закону України «Про прокуратуру».
Відповідно до ч. 2 ст. 30 цього Закону приймання документів завершується
у день, визначений в оголошенні як кінцевий термін їх подання. Крім того, в останньому абзаці ч. 1 тієї ж статті вказується на те, що вимагати від кандидата
надання документів, не передбачених цієї статтею, забороняється.
Таким чином, Комісія не має достатніх правових підстав додатково вимагати декларації та інші документи від кандидатів.
Виходом із цієї ситуації вбачається прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку проведення спеціальної
перевірки кандидата на посаду прокурора», який би враховував особливості
організації Комісією спеціальної перевірки.
Після завершення процедури спеціальної перевірки згідно з рішеннями
Комісії14 до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів було зараховано загалом 308 осіб.
14
Про зарахування до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів: рішення
КДКП від 28 лютого 2018 року № 31дк-18, від 15 березня 2018 року № 32дк-18, від 22 березня
2018 року № 33дк-18, від 27 березня 2018 року № 36дк-18, від 2 квітня 2018 року № 37дк-18, від
4 квітня 2018 року № 41дк-18, від 5 квітня 2018 року № 42дк-18. URL: http://www.kdkp.gov.ua/
(дата звернення: 24.04.2018).
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Гендерний склад кандидатів на посаду прокурора

жінки

114

чоловіки

194

Якісний склад кандидатів на посаду прокурора

колишні працівники прокуратури (81)
працівники суду (39)
працівники Національної поліції (42)
адвокати, помічники адвокатів (14)
юрисконсульти (66)
інші (66)

Спеціальна підготовка кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури в Національній академії прокуратури України розпочалася 16 квітня
2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про прокуратуру» спеціальна підготовка має за мету отримання кандидатами знань та навичок практичної діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення
правил прокурорської етики.
У цьому зв’язку Національна академія прокуратури України повинна забезпечити орієнтоване на потреби прокурорської діяльності навчання.
Надалі необхідно створити умови ефективного використання спеціалізованих навчальних аудиторій (залів судових засідань) для імітації судових процесів. У разі необхідності слід активно залучати суддів та адвокатів для безпосередньої участі в проведенні таких занять.
Належна увага має приділятися формуванню у майбутніх прокурорів навичок комунікації із представниками засобів масової інформації, у тому числі
25
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уміння проводити публічні дискусії та виступи, доводити інформацію про результати своєї роботи до широкого загалу.
Крім того, потрібно визначитися з оптимальним строком проведення спеціальної підготовки, адже закріплений у ч. 1 ст. 33 Закону України «Про прокуратуру» однорічний строк є доволі тривалим для осіб, які вже мають досвід роботи в органах прокуратури.
Запровадження на рівні закону диференційованого підходу до строку спеціальної підготовки дасть змогу оперативно заміщати наявні вакантні посади,
кількість яких у цей час має тенденцію до збільшення.
Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що питання удосконалення процедури добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури є одним
із найбільш актуальних в діяльності Комісії. У доволі короткий строк вдалося
організувати проведення цієї процедури. Одночасно залишається низка невирішених проблемних питань, які стосуються різних етапів добору кандидатів
на посаду прокурора – від прийому документів до проведення спеціальної підготовки.
Безперечно, спільними зусиллями Комісії, Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України, інших державних органів та
установ ми успішно виробимо оптимальний механізм кадрового забезпечення
органів прокуратури.
НОВІ ВИДАННЯ
Статус державного службовця органів прокуратури
в Україні: посіб. / Н.О. Алюшина, А.П. Горзов, О.А. Казак,
Л.Л. Радухівська та ін.; за ред. М.К. Якимчука, М.В. Канавець, Н.С. Наулік. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 290 с.
ISBN 978-617-7500-45-1
У посібнику висвітлено особливості державної служби в Україні на сучасному етапі з урахуванням історичних
фактів її становлення, нормативно-правове регулювання вступу на державну службу до прокуратури України,
а також розглянуто питання етичних засад діяльності державного службовця.
Видання буде корисне для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, працівників органів прокуратури, що підвищують кваліфікацію, державних службовців
цієї сфери діяльності, а також фахових юристів.
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СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
КАДРОВОГО СКЛАДУ ПРОКУРАТУРИ
Повернення довіри громадян до державних інституцій, зокрема й до органів прокуратури, є першочерговим завданням розпочатого реформування
системи прокуратури в Україні. Поряд з інституційними перетвореннями одним із найважливіших етапів реформування є наповнення органів прокуратури
новими, професійними, діловими та високоморальними кадрами, діяльність
яких спрямовуватиметься на реалізацію гарантованої державою норми: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються
в Україні найвищою соціальною цінністю1.
Відповідно до пункту 2 ч. 1 ст. 77 Закону України «Про прокуратуру»
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів проводить добір кандидатів
на посаду прокурора, який згідно зі ст.ст. 28, 29 цього ж Закону здійснюється
на конкурсних засадах і одним із етапів якого є проходження кандидатом на
посаду прокурора спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури
України2.
Запровадження системи проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду прокурора – новела українського законодавства, що ґрунтується на досвіді зарубіжних країн. Така практика відповідає найбільш
1
Конституція України: від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. 1996. № 30.
Ст. 141 (із змінами та доповненнями від 30 вересня 2016 року) // Відомості Верховної Ради.
2016. № 28. Ст. 532.
2
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради
України. 2014. № 22.
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поширеній моделі професійної підготовки кадрів для органів прокуратури
держав Європи. Йдеться про так звану двоступеневу модель, яка полягає в
тому, що спочатку набувається повна юридична освіта в класичному університеті. Після цього претендент на посаду прокурора проходить професійну
підготовку в спеціалізованому навчальному закладі. Умовою вступу до навчального закладу є випробування, що складається з декількох поетапних
іспитів і конкурсів. Тривалість навчання становить від 6 місяців до 3 років,
при цьому практика (стажування) в прокуратурі й інших державних органах
становить більшу його частину. Така модель – це еталон для Лісабонської
мережі навчальних закладів із підготовки та підвищення кваліфікації суддів і
прокурорів, яка об’єднує заклаПрофесійна підготовка кадрів для ди 44 держав Європи.
Так, наприклад, у Болгарії
органів прокуратури в державах
авах Європи
здійснюється за двоступеневою
евою модел- тривалість курсу початкового
лю: спочатку набувається повна юри- навчання становить 9 місяців.
дична освіта в класичному університеті, Проте навчання фактично трипісля цього претендент на посаду
осаду проку- ває 2 роки і 9 місяців, оскільки
рора проходить професійнуу підготовку ті особи, які стали молодшими
в спеціалізованому навчальному
ному закладі прокурорами після завершення
дев’ятимісячного курсу початкового навчання, мають пропрацювати ще 2 роки під наглядом куратора. На
сьогодні у Польщі запроваджено одноетапну програму навчання прокурорів,
тривалість якої становить 36 місяців, а в Румунії початковий курс навчання триває 2 роки3.
Водночас у Нідерландах фактична тривалість кожної частини навчальної
програми залежить від типу прокурора, а також знань і досвіду учасника навчання, що можуть суттєво різнитися. Для повноправного прокурора тривалість
навчання варіюється від 18 місяців до 4 років і визначається індивідуальною
програмою навчання. У випадку помічників-прокурорів існує стандартизована програма, тривалість якої – 12 місяців. Програма для ад’юнкт-прокурорів є
більш спеціалізованою і розрахована на 18 місяців4.
В Україні законодавець визначив, що кандидат на посаду прокурора проходить протягом одного року спеціальну підготовку у Національній академії
прокуратури України з метою отримання знань і навичок практичної діяльності
на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил
прокурорської етики.
3
Порівняльне дослідження навчання прокурорів: Міжнародні стандарти. Іноземний досвід. Коментарі: підгот. на основі напрацювань експертів пана Джеремі МакБрайда і пана Джона Пірсона / Council of Europe. June 2017. 52 с. С. 16.
4
Там само. С. 22.
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Мета, засади організації та здійснення спеціальної підготовки кандидатів
на посаду прокурора, її зміст, контрольні заходи, форми контролю і методика
оцінювання результатів їх підготовки визначені у Порядку проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та методиці її оцінювання,
затвердженому рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
від 13 вересня 2017 року № 25дк-17 (зі змінами від 2 квітня 2018 року № 39дк-18)
(Порядок)5.
Таким чином, було закладено правові засади проведення спеціальної підготовки.
Вперше в Україні спеціальна підготовка кандидатів на посаду прокурора
розпочалася 16 квітня 2018 року та триватиме протягом одного року в Національній академії прокуратури України. Зокрема, на навчання зараховано 308
кандидатів на посаду прокурора.
Відповідно до Порядку встановлено такі етапи проходження спеціальної
підготовки:
1 місяць – теоретична підготовка на базі Академії, що передбачає проведення вступних ознайомчих занять з усіх напрямів прокурорської діяльності,
організації роботи в органах прокуратури, прокурорської етики, психології, антикорупційного законодавства тощо;
1 місяць – ознайомча практична підготовка в органах прокуратури, під час
якої кандидати на посаду прокурора мають ознайомитися: з основними напрямами прокурорської діяльності, структурою прокуратури за місцем проходження практики, функціональними обов’язками її працівників, загальною
організацією роботи та з діловодством в органах прокуратури;
5 місяців – теоретичне навчання на базі Академії, що передбачає вивчення
законодавства та нормативних актів Генеральної прокуратури України з питань
організації діяльності органів прокуратури, загальних методичних рекомендацій для прокурорів, основних засад, форм, методів і специфіки здійснення
функцій прокуратури, набуття професійних навичок, необхідних для самостійної роботи на посаді прокурора, вміння написання процесуальних документів,
оволодіння правилами прокурорської етики;
4 місяці – практична підготовка в органах прокуратури, спрямована на набуття слухачами навичок щодо реалізації завдань і функцій органів прокуратури та поглиблення знань, набутих у процесі теоретичного навчання;
1 місяць – теоретична підготовка на базі Академії за результатами
практичної підготовки (обговорення результатів і захист матеріалів прак5
Порядок проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та
методика її оцінювання: затв. рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
13 вересня 2017 року № 25зп-17 (із змінами, внесеними Рішенням КДКП від 2 квітня 2018 року
№ 39дк-18). URL: http://www.kdkp.gov.ua/ua/commission_decision.html?_m=publications&_
t=rec&id=422 (дата звернення: 25.04.2018).
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тики, проведення консультацій), підготовка та складання підсумкового
іспиту6.
Навчання зі спеціальної підготовки здійснюватимуть 87 викладачів, серед
яких: 15 докторів юридичних наук, 67 кандидатів юридичних наук, 35 працівників прокуратури.
Під час навчання заплановано проведення занять з усіх напрямів прокурорської діяльності. Викладачами Академії розроблено курси лекцій, практичні та
тренінгові заняття, на яких будуть розглядатись питання:
процесуального керівництва досудовим розслідуванням;
підтримання прокурором публічного обвинувачення;
процесуального керівництва прокурором проведення негласних слідчих
(розшукових) дій;
прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах;
представництва прокурором інтересів держави в суді.
Також увага буде зосереджена на питаннях організації роботи та управління в органах прокуратури України, професійній етиці, психології прокурорської
діяльності та мові ділового спілкування прокурора. Слухачі зможуть оволодіти
навиками складання процесуальних документів, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналізуючи програму спеціальної підготовки в Україні, потрібно звернути
увагу на зарубіжний досвід її наповнення.
До прикладу, у Болгарії програма початкового навчання кандидата на посаду прокурора охоплює такі основні дисципліни:
• цивільне право та цивільно-процесуальне право;
• кримінальне право і кримінально-процесуальне право;
• конституційне право;
• етика та корупція;
• теми, що стосуються законодавства Європейського Союзу і Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод.
Основний підхід ґрунтується на тому, що кандидати на посаду вже продемонстрували власні достатні знання щодо теоретичних предметів під час
проходження ретельного процесу відбору. Відтак, зміст програми зосереджений на:
• отриманні практичних знань і професійних навичок;
• поглибленому ознайомленні зі сферами, що мають безпосередній стосу6
Порядок проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та
методика її оцінювання: затв. рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
13 вересня 2017 року № 25зп-17 (із змінами, внесеними Рішенням КДКП від 2 квітня 2018 року
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нок до майбутньої роботи, зокрема й права прокурорів і суддів, та виконуваних обов’язків;
• етичних правилах;
• взаємовідносинах із медіа;
• психології;
• судово-медичних експертизах і судовій бухгалтерії;
• формуванні впливу на робоче середовище в судовій системі;
• створенні командного духу та сприянні колегіальним відносинам між
прокурорами, суддями і слідчими суддями7.
У Нідерландах підхід до укладання навчальної програми дещо інший. Програму навчання для повноправних прокурорів організовано відповідно до таких принципів:
• кожен кандидат є «власником» свого процесу навчання і має проявляти
активний підхід до змісту та ходу навчання; кожному кандидату пропонують
заохочувальне оточення, у якому він може отримувати необхідні знання і навички;
• поєднання теорії та практики, в результаті чого немає жодної окремої
теоретичної частини;
• необхідність пізнати правове середовище і, таким чином, бути обізнаним
та поінформованим про функціонування установ, пов’язаних із процесом обвинувачення (судова система, поліція і адвокатура, а також пенітенціарні чи
експертно-криміналістичні установи);
• здатність представляти органи прокуратури в суді є обов’язковою умовою.
У початковій програмі навчання міститься багато обов’язкових курсів із
кримінального та кримінального процесуального права. Протягом цього періоду кожен кандидат має провести 1–2 дні у навчальному закладі, а решту
часу – в прокуратурі, у якій він працюватиме згодом. Наступна фаза навчання
має чотири різні етапи: 3–15 місяців – практика в прокуратурі та у суді; 2–6 місяців – у прокуратурі при апеляційних судах; 6–36 місяців – практичне навчання в
прокуратурі, суді та стажування за межами судової системи (наприклад, у юридичній фірмі, міжнародній організації, Міністерстві юстиції або пенітенціарній
чи експертно-криміналістичній установі); 3–6 місяців – поглиблене навчання
у відділеннях органів прокуратури8.
Дещо інакша система навчання у Польщі. Упродовж кожного місяця загального початкового навчання, яке діє зараз, кандидати на посаду прокурора
проходять тижневий курс теоретичних занять (5 днів – 40 годин). Під час цих
занять увага зосереджена на аналізі судової практики та справ, а також на ви7
Порівняльне дослідження навчання прокурорів: Міжнародні стандарти. Іноземний досвід. Коментарі: підгот. на основі напрацювань експертів пана Джеремі МакБрайда і пана Джона Пірсона / Council of Europe. June 2017. 52 с. С. 36–38.
8
Там само. С. 24.
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рішенні судових справ. Іноді учасники навчання беруть участь у змодельованих судових розглядах. Лише невеликий відсоток занять становлять звичайні
лекції.
Кожен тиждень теоретичних занять супроводжується подальшим
трьохтижневим практичним навчанням у відділах прокуратури, судах, поліцейських відділах, підрозділах податкових адміністрацій, управліннях пенітенціарних установ тощо (план навчання є унікальним для кожного учасника), тобто має місце навчання під час роботи. У процесі такого практичного навчання
учасники (під наставництвом керівників практичного стажування, роль яких
виконують, зокрема, досвідчені прокурори та судді) працюють над конкретними питаннями, які обговорювалися під час попереднього теоретичного заняття (наприклад, вони складають конкретні рішення або клопотання).
Відповідно до нової схеми, що незабаром буде запроваджена у Польщі,
кандидати у прокурори працюватимуть у прокуратурах, а їхні програми стажування організовуватиме регіональний прокурор. Реформа програми призведе
до того, що учасники навчання будуть наділені повноваженнями, якими користуються помічники прокурора. Крім того, після 12 місяців навчання майбутні
прокурори складатимуть іспит, мета якого полягає у перевірці їхніх знань і навичок із врахуванням усього пройденого матеріалу відповідно до навчального
плану9.
Досить цікавою та ефективною є суть навчання кандидатів на посаду прокурора в Румунії. Початкове навчання має практичний характер, у межах його
здійснення не повторюється навчальний матеріал, який учасники навчання вже
пройшли у юридичних закладах вищої освіти. Практичний характер початкового навчання забезпечується, з одного боку, тим, як учасники працюють під час
занять (їм надають реальні «справи», до яких вони мають сформулювати правові рішення), а з другого боку – викладачами, які в основному є практиками
(70% із них – нинішні судді та прокурори).
Під час початкової підготовки майбутні прокурори проходять навчання із
таких навчальних дисциплін: «Порівняльні судові системи»; «Порівняльне право»; «Європейське право і процес»; «Психологія»; «Філософія та етика»; «Економіка»; «Історія»; «Іноземні мови».
Упродовж навчання вони отримують загальні професійні знання щодо:
• спілкування;
• інформаційних технологій;
• управління;
• криміналістики;
9
Порівняльне дослідження навчання прокурорів: Міжнародні стандарти. Іноземний досвід. Коментарі: підгот. на основі напрацювань експертів пана Джеремі МакБрайда і пана Джона Пірсона / Council of Europe. June 2017. 52 с. С. 27–29.
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• методології закону про відправлення правосуддя;
• адміністративного права;
• господарського права;
• конституційного права
• сімейного права і юстиції щодо неповнолітніх;
• Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;
• права інтелектуальної власності;
• антимонопольного права;
• законодавства у сфері довкілля;
• законодавства у сфері прав споживачів;
• податкового права;
• міжнародної співпраці у цивільних і кримінальних справах;
• пенології.
Двадцять відсотків питань, що містяться у плані початкового навчання, стосуються неюридичних дисциплін.
В Україні до проведення занять буде залучено працівників Генеральної
прокуратури, правоохоронних органів, суддів, представників міжнародних і
вітчизняних громадських організацій.
Питання впровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність розглядатимуться під час тренінгів, до проведення яких
планується залучення експертів Ради Європи, Консультативної місії Європейського Союзу та ООН.
Кандидати на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку, мають змогу користуватися бібліотечним фондом та електронною бібліотекою,
комп’ютерними класами Національної академії прокуратури України.
Для зручності й ефективності засвоєння знань навчальні комплекси, які
складаються із лекційного матеріалу, завдань для тренінгів, практичних і семінарських занять, методичних рекомендацій самостійної роботи тощо, розміщені на офіційному Веб-порталі Академії у окремому розділі.
Спеціальна підготовка завершиться складанням кандидатом на посаду
прокурора іспиту у вигляді анонімного тестування та виконання практичного
завдання, оцінювання яких буде здійснюватися утвореною в Національній академії прокуратури України Комісією.
Кандидат на посаду прокурора вважатиметься таким, що успішно пройшов
спеціальну підготовку, якщо за результатом іспиту отримає понад 50 відсотків
максимально можливого бала.
За результатами проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки Академія прийматиме вмотивоване рішення про успішне
чи неуспішне її проходження, копія якого вручатиметься кандидату на посаду
прокурора.
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У вмотивованому рішенні буде міститися інформація як щодо успішності
навчання під час спеціальної підготовки на посаду прокурора, проходження
практики, так і результати складання іспиту.
Про результати проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки Національна академія прокуратури України повідомить
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.
Необхідно констатуваЗа результатами проходження кандидатом ти, що у Національній акана посаду прокурора спеціальної підготовки демії прокуратури України
Академія прийматиме вмотивоване
ане рішен- підготовка кандидатів на
ня, яке міститиме інформацію про успішність посаду прокурора спряйого навчання під час спецпідготовки,
товки, про- мовується на виховання
ходження практики і результати складання цінностей, поглядів і навиіспиту. Про підсумок проходження кандидата- чок, необхідних для викоми на посаду прокурора спецпідготовки
отовки буде нання функцій прокурора,
повідомлено Кваліфікаційно-дисциплінарну
циплінарну зокрема й правильного
комісію прокурорів
розуміння усіх обов’язків,
передбачених для цієї посади. Значну увагу буде зосереджено на практичному аспекті підготовки як
за рахунок використання методології участі кандидата на посаду прокурора
в елементах навчання, так і впродовж практичних етапів у прокуратурах та інших відповідних установах.
Належна професійна підготовка кандидатів на посаду прокурора має бути
спрямована на формування відповідного сучасним викликам рівня професійної компетентності, набуття слухачами необхідних фахових знань, умінь і навичок, а також стати запорукою якісного здійснення встановлених Конституцією
України функцій прокуратури та необхідною умовою для захисту прав і свобод
людини, інтересів суспільства та держави.
НОВІ ВИДАННЯ
Кримінальне
провадження
щодо
неповнолітніх:
наук.-практ. посіб. / кол. авт.; за ред. Ю.Г. Севрука, А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 172 с.
ISBN 978-617-7500-42-0
У науково-практичному посібнику досліджено особливості
кримінального провадження щодо неповнолітніх. Висвітлено правовий статус неповнолітньої особи у кримінальному провадженні,
а також прокурора й інших учасників кримінального провадження
щодо неповнолітніх.

34

СПЕЦПІДГОТОВКА

Ігор КОЗЬЯКОВ
начальник відділу
науково-методичного забезпечення
прокурорської діяльності поза сферою
кримінальної юстиції
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СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА В ПАРАДИГМІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
У сучасних умовах реформування органів прокуратури України, наближення їхньої діяльності до європейських стандартів постає проблема ефективності професійної підготовки прокурорських кадрів. Безумовно, що корпус кваліфікованих і компетентних прокурорів з високим рівнем ділових і моральних
якостей сприятиме перетворенню
Якісна характеристика
ика кадрів української прокуратури на правову
органів прокуратури безпосередньо
посередньо інституцію європейського рівня та
пов’язана з рівнем їхньої професійної забезпеченню відповідності її діялькомпетентності
ності демократичним принципам і
цінностям Ради Європи, слугуватиме захисту прав і свобод людини, загальних
інтересів суспільства та держави. Відповідно, якісна характеристика кадрів органів прокуратури безпосередньо пов’язана з рівнем їхньої професійної компетентності.
Зазвичай професійну компетентність розглядають як сукупність знань,
умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що в сукупності
забезпечують можливість виконання людиною діяльності на високому професійному рівні. Це по суті інтегративна характеристика, яка свідчить про рівень
готовності фахівця до виконання професійної діяльності1.
1
Івашкевич І.В. Психологічні чинники становлення професійної компетентності майбутніх юристів: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07; Рівенськ. держ. гуманіт. ун-т. Рівне, 2017.
С. 182. URL: inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/disertaciya_ivashkevich_1_1494182445.pdf (дата звернення: 20.04.2018).
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Подібними ознаками наділені й законодавчі визначення цього поняття. Для
того, щоб повноцінно передати лексико-юридичну специфіку їхніх формулювань, варто варіативно навести окремі норми-дефініції з урахуванням співвідношення в них спільних ознак. На рівні загальної категорії в Законі України
«Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII встановлено компетентність як
динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. На цьому ж рівні в Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII
закріплено автентичне визначення «компетентність» – динамічна комбінація
знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність
і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.
Запропоноване законодавцем змістовне наповнення поняття «компетентність» не збігається з поняттям «компетенція», з яким його часто ототожнюють, вважаючи ці терміни синонімами. Насправді це не так, адже компетенцією
справедливо вважається сукупність встановлених в офіційній – юридичній чи
неюридичній – формі прав і обов’язків, тобто повноважень будь-якого органу
або посадової особи, які визначають їхні можливості приймати обов’язкові до
виконання рішення, організовувати та контролювати їх виконання, вживати у
необхідних випадках заходи відповідальності тощо2.
Варто наголосити, що за законодавчою дефініцією компетентність є результатом навчання (вищої освіти). Т. Погорєлова слушно зазначає, що «основні професійно значущі якості майбутніх прокурорів мають розвиватися під час
навчання у магістратурі вищого навчального закладу, оскільки саме на цьому
етапі в рамках базової професійної підготовки розпочинається формування
професійної компетентності фахівця»3.
Саме як результат навчання формується стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей, що дають змогу виконувати певний вид роботи
або здійснювати професійну діяльність. За умови її визнання кваліфікаційним
центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчення відповідним документом ця сукупність вважається професійною кваліфікацією (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра). З цією категорією пов’язуються визначені в ч. 1 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру»4
2
Авер’янов В.Б. Компетенція / В кн.: Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. Київ: Українська енциклопедія, 1998. Т. 3: К–М. 2001. С. 196.
3
Погорєлова Т.Ф. Роль професійно значущих якостей у формуванні особистості прокурора // Вісник прокуратури. 2010. № 8 (110). С. 46.
4
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2–3. Ст. 12.
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(далі – Закон) від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII вимоги до кандидатів на посаду
прокурора.
Визначений у ст. 33 Закону порядок зайняття посади прокурора передбачає проходження кандидатом на цю посаду спеціальної підготовки тривалістю
один рік у Національній академії прокуратури України. Під спеціальною підготовкою розуміється складова частина встановленого законом порядку добору
кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури, що сприяє комплектуванню органів прокуратури кадрами з необхідними діловими і моральними
якостями, здатними успішно виконувати службові обов’язки, та забезпечує
оволодіння системними теоретичними знаннями у галузі права, європейських
стандартів захисту прав людини, вироблення аналітичних здібностей, формування фахових умінь і навичок практичної діяльності на посаді прокурора.
У контексті нашого дослідження будемо говорити про формування професійної компетентності майбутнього прокурора.
Передусім зазначимо, що спеціальний методологічний інструментарій формування відповідних професійних компетентностей міститься у так званому
компетентнісному підході. Його титульною ідеєю є компетентнісно орієнтована освіта, спрямована на комплексне засвоєння знань і способів практичної
діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях життєдіяльності. Як певна сукупність засобів і прийомів компетентнісний підхід вважається вихідною позицією, що становить основу навчальної діяльності особи,
націленої на постійне професійне й особистісне самовдосконалення, самостійний пошук нових знань, розвиток необхідних умінь і навичок.
Компетентнісний підхід зміщує акценти з процесу нагромадження нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування та розвитку
у майбутніх фахівців здатності практично діяти й творчо застосовувати набуті
знання та досвід у різних ситуаціях5.
З огляду на назву цієї статті слід визначити гіпотезу проведеної в її межах
наукової розвідки: спеціальна підготовка кандидатів на посаду прокурора
буде ефективною, якщо здійснювати її на засадах компетентнісного підходу;
при навчанні формувати і розвивати основні компоненти професійної компетентності прокурора, визначати рівень їхньої сформованості під час оцінювання результатів проходження кандидатом підготовки.
Компетентнісний підхід є відносно новим науково-методологічним явищем
як загалом для системи підготовки фахівців в умовах вищої юридичної освіти,
так і для системи підготовки прокурорських кадрів. Ця обставина зумовлює
необхідність його всебічного наукового обґрунтування, метою якого має стати впровадження даного методу в практичну діяльність. У зв’язку із цим варто
5
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи // Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О.В. Овчарук. – Київ: К.І.С., 2004. 112 с.
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насамперед з’ясувати основні характеристики та умови застосування такого
підходу, а потім провести перевірку релевантності й валідності цього підходу
щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора – первинної (або
початкової) професійної підготовки майбутніх прокурорів. Але одразу виникає
низка питань, що характеризують наявність протиріч і складнощів у його запровадженні в окресленій сфері.
По-перше, чинний Закон не оперує поняттям «компетентність», а термін
«компетенція» вживається в контексті (що є цілком коректним. – І.К.) суб’єкта
владних повноважень, державного органу або органу місцевого самоврядування. Здавалося б, що ця обставина не виключає змісту поняття компетентності в формуванні кадрового компонента структури вказаного нормативного
акта. Зокрема, застосування поняття «підвищення кваліфікації» здійснюється в
контексті обов’язку прокурора вдосконалювати свій професійний рівень (ч. 2
ст. 19 Закону). Як видно, це положення за змістом збігається з автентичною дефініцією, якою підвищення кваліфікації визначається як набуття особою нових
та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної
діяльності або галузі знань (абзац 3 ч. 6 ст. 18 Закону України «Про освіту»). Тож
варто зробити акцент на беззаперечному факті, що категорія «професійна підготовка» закріплена на конституційному рівні (ч. 10 ст. 131 Конституції України),
а «компетентність» широко використовується як автентичне поняття чинного
законодавства про судоустрій і статус суддів. Отже, підвищення кваліфікації
прокурора (безперервна професійна підготовка) ґрунтується на раніше набутих знаннях, уміннях і навичках. Моментом набуття цих компетентностей
є спеціальна підготовка кандидатів на посаду прокурора з метою отримання
знань і навичок практичної діяльності на цій посаді (ч. 1 ст. 33 Закону). Однак
у прийнятих на розвиток наведених законодавчих положень нормативних актах, зокрема в Порядку проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та методиці її оцінювання, не дотримано цієї логіки.
По-друге, з огляду на євроінтеграційні процеси в державі складно залишити
поза увагою документи Європейського Союзу acquis communautaire. Насамперед це рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу
2006/962/ЄС «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя»
від 18 грудня 2006 року6 та 2008/C 111/01 «Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життя»
від 23 квітня 2008 року7, до того ж правотворчість європейських інституцій у
6
Про основні компетенції для навчання протягом усього життя: рекомендація Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 грудня 2006 року № 2006/962/ЄС. URL: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/994_975/conv (дата звернення: 20.04.2018).
7
Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати
освіту протягом усього життя: рекомендація Європейського Парламенту і Ради від 23 квітня
2008 року № 2008/C 111/01. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_988 (дата звернення: 20.04.2018).
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цьому напрямі триває8. Згідно з європейськими стандартами компетентність
вважається базовим принципом суддівства (в аспекті професійної підготовки,
практичного застосування знань і навичок у здійсненні правосуддя), про що
свідчить активне використання цієї категорії в міжнародних документах, зокрема це Бангалорські принципи поведінки суддів (2006 рік)9, Київські рекомендації ОБСЄ щодо незалежності судової системи (2010 рік)10 тощо.
По-третє, можемо констатувати дуже низький рівень теоретичної розробленості зазначених проблем у сучасній юридичній науці. Взагалі, компетентність як предмет наукової рефлексії майже не привертає уваги науковців-правників, які досліджують проблеми організації прокуратури та прокурорської
діяльності. Цей феномен (дотично та фрагментарно) розглядався тільки в декількох комплексних працях, результати яких опубліковані останнім часом11.
І це при тому, що теорія компетентностей позитивно сприймається світовою
науковою спільнотою через її практичну цінність для освіти та кадрового менеджменту, і передусім здатність забезпечувати єдиний підхід і дотримання
об’єктивності під час розроблення професійних стандартів і забезпечення якості проведення їх перевірки12.
Безперечно, що навчання – це спілкування між тими, хто має знання, досвід,
і тими, хто їх набуває. Постулюючи освіту як історично сформований та єдино
можливий спосіб трансляції знання про суспільний досвід, компетентнісний підхід (як релевантний і дієвий метод освітньої теорії та практики) можна вважати
коректним елементом методології розвитку кандидатів на посаду прокурора в
умовах проходження спеціальної підготовки. У зв’язку із цим можна висловити
певні міркування на користь цього висновку та обґрунтувати пропозиції.
8
Council recomendation on key competences for lifelong learning 17.01.2018 (SWD/2018/014
final – 2018/08 (NLE)). URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendationkey-competences-lifelong-learning.pdf (дата звернення: 20.04.2018).
9
Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року. Схвалено Резолюцією
Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року № 2006/23. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/995_j67 (дата звернення: 20.04.2018).
10
Київські рекомендації ОБСЄ щодо незалежності судової системи в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії від 23–25 червня 2010 року. URL: https://www.osce.
org/uk/odihr/86319?download=true (дата звернення: 20.04.2018).
11
Див.: Гаврюшенко Г.В. Організаційно-правові засади забезпечення транспарентності
прокурорської діяльності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 217 с.; Устименко В.В. Організаційно-правові аспекти підвищення кваліфікації прокурорів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Національна академія прокуратури України.
Київ, 2015. – 217 с.
12
Див., напр.: Hutmacher W. (1997). Key competencies for Europe // Report of the Symposium
Berne, Switzerland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Cooperation (CDCC) // Secondary
Education for Europe Strasburg, 1997, 72 р.; Stoof, A., Martens, R.L., Merrienboer, J.J. & Bastiaens,
T.J. (2002). The boundary approach of competence: A constructivist aid for understanding and
using the concept of competence. Human Resource Development Review, 1(3), 345–365.; Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие, реализация; пер. с
англ. М.: Когито-Центр, 2002. 395 с.
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1. Компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту професійної
підготовки прокурорів може стати новим концептуальним орієнтиром для
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Національної академії прокуратури України. Він дає можливість поступального та послідовного процесу
формування й розвитку прокурорської професійної компетентності конкретної
особистості. Адже фактично цим процесом охоплюється первинне формування ключових компетентностей особистості на рівні загальної освіти; професійної компетентності юриста, що здійснюється під час здобуття особою вищої
юридичної освіти за освітньокваліфікаційним рівнем магіПостулюючи освіту як історично
Постулюю
стра. Вона завершується отри- сформований та єдино можливий спосіб
манням кваліфікації «юрист», трансляції знання
зн
про суспільний досвід,
що вважається повною в разі компетентнісний
компетентні
підхід (як релевантний
здобуття особою цього пере- і дієвий мето
метод освітньої теорії та практиліку компетентностей відповід- ки) можна вв
вважати коректним елементом
ного рівня Національної рамки методології р
розвитку кандидатів на посакваліфікацій13, яка визначає ду прокурора
прокурор в умовах проходження спесистемний і структурований ціальної підг
підготовки
за компетентностями опис зазначених рівнів. На цьому етапі закладається чинник, передбачений у ч. 1 ст. 27
Закону, адже умовою аплікації конкретної особи до прокуратури є наявність
відповідної освітньої кваліфікації (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону), під якою розуміється сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів
навчання (компетентностей). За допомогою стандарту забезпечується формування у здобувачів правничої освіти інтегральної, загальних і спеціальних компетентностей14. З цим об’єктивно пов’язується поняття «професійна кваліфікація юриста», тобто визнана уповноваженим суб’єктом і засвідчена відповідним
документом (диплом про повну вищу юридичну освіту) стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дають
змогу здійснювати професійну юридичну діяльність. Перевірка фактичного рівня професійної компетенції юриста – кандидата на посаду прокурора – відбувається в режимі складання ним кваліфікаційного іспиту (ст. 31 Закону).
13
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 // Офіційний вісник України. 2011. № 101. Ст. 3700.
14
Попереднє оцінювання рівня сформованості цих компетентностей відбувається при переході на відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Див.: Про затвердження Положення
про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році: наказ Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 року № 579 // Офіційний вісник України. 2017.
№ 37. Ст. 1182.
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2. Застосування компетентнісного підходу дає змогу структурувати зміст
професійної компетентності прокурора. Ураховуючи положення ч. 1 ст. 33 Закону, цей комплекс як визначена комбінація необхідних знань і навичок практичної діяльності на прокурорській посаді, зокрема, має передбачати формування
у кандидата на посаду прокурора документальної компетентності (здатності
складати процесуальні документи) та морально-етичної компетентності (здатності здійснювати виконання посадових обов’язків і позаслужбову поведінку
відповідно до правил прокурорської етики).
3. Категорії компетентнісного підходу мають поширюватися на визначення організаційно-правових умов професійної підготовки, вимог до навчальних
планів і програм навчальних дисциплін, формування засобів поточної діагностики здобутих знань, професійних умінь і практичних навичок. Отже, він стає
універсальним конструктом для побудови навчального плану спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора (ч. 3 ст. 33 Закону) і програм подальшого підвищення кваліфікації діючих прокурорів (залежно від посад, потреб,
можливостей і фактичного рівня професійної компетентності).
4. З урахуванням рівня сформованості професійної компетентності прокурора на основі компетентнісного підходу має розроблятися методика оцінювання проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки
(ч. 3 ст. 33 Закону).
5. На базі компетентнісного підходу можливе створення валідного та результативного правового інструментарію, придатного для вирішення проблеми оцінки якості роботи прокурора засобами виміру функціонально-посадових
компетентностей (кваліфікаційної оцінки). До сьогодні не створений типовий
профіль професійної компетентності посади прокурора місцевої прокуратури.
Мається на увазі комплексна характеристика посади, що містить визначення
змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і
навичок, необхідних прокуророві для виконання ним посадових обов’язків.
Разом із тим саме з типовим профілем має бути пов’язаний рівень функціонально-посадової компетентності кандидата на посаду прокурора – характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом
роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями й навичками,
якими забезпечується її здатність виконувати службові обов’язки прокурора.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що професійну компетентність
прокурора утворює сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, які забезпечують її здатність виконувати на належному рівні
службові обов’язки, що зумовлені здійсненням встановлених Конституцією
України функцій прокуратури з метою захисту прав і свобод людини, загальних
інтересів суспільства та держави. Тому чітке й однозначне визначення поняття та змісту професійної компетентності прокурора, розробка її структури є
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актуальною проблемою, яку варто розглядати як важливу складову в системі
стратегічних напрямів реформування прокуратури та оновлення її кадрового
складу як необхідної умови підвищення довіри суспільства до цієї державної
інституції.
Запровадження у системі прокурорського менеджменту компетентнісного підходу є одним із чинників впливу на покращення ефективності кадрового
забезпечення органів прокуратури, внаслідок чого належно реалізуватиметься соціальна місія прокурорської діяльності. Однак недостатність наукової
розробленості понятійного апарату негативно впливає на впровадження цього
підходу в практику.
Понятійно-категоріальні основи професійної підготовки прокурорів на основі компетентнісного підходу мають бути введені не лише в науковий обіг,
а й у правотворчу діяльність. Базові поняття потребують чіткого дефінітивного
визначення та законодавчого закріплення.
Сподіваємось, що практична реалізація комплексу указаних дій сприятиме
створенню повноцінної та ефективної системи професійної підготовки прокурорів, у якій компетентність, професіоналізм, інтелект, доброчесність і подібні
якості відіграватимуть провідну роль.

НОВІ ВИДАННЯ
Пробація в Україні: наук.-практ. посіб. / Ю.Г. Севрук, Л.О. Петровська, В.В. Севрюков, В.В. Козій та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 120 с.
ISBN 978-617-7500-47-5
У науково-практичному посібнику висвітлено історію виникнення пробації, її нормативно-правове регулювання в Україні,
приділено увагу поняттю, видам і завданням інституту пробації,
розкрито питання досудової доповіді та пробації щодо суб’єктів
військових злочинів, наведено приклади з новітньої практики застосування пробації в Україні та надано рекомендації щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час застосування вказаного інституту.
Видання розраховане передусім на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримують обвинувачення в суді, їх керівників, суддів,
персонал органів пробації, а також викладачів, науковців, слухачів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
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ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ
ПРОКУРОРІВ В УКРАЇНІ
Ухвалення 2 червня 2016 року Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»1, який
набрав чинності 30 вересня 2016 року, мало своїм наслідком не тільки зміну
конституційно-правого статусу прокуратури через оновлення функцій цього
державного органу відповідно до європейських стандартів, а й закладення
конституційних основ для вирішення низки важливих питань із формування
прокурорського корпусу на принципах, які відповідають статусу прокуратури
та прокурорів як представників системи правосуддя.
Відповідно до ст. 131 Конституції України2 в системі правосуддя відповідно
до закону повинні бути утворені органи та установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ
щодо їх дисциплінарної відповідальності. Однак, незважаючи на те, що ця
конституційна новела набрала чинності ще 30 вересня 2016 року, вимога Конституції України про створення в системі правосуддя органів для оцінювання
прокурорів досі не виконана.
Слід зауважити, що оцінювання прокурорів не є унікальною вимогою саме
для представників цієї професійної корпорації. Оцінювання персоналу здійснюється керівними органами будь-яких сучасних організованих виробничих
колективів людей з метою прийняття більш ефективних управлінських рішень
та підвищення результативності праці. Така діяльність є частиною більш складної управлінської діяльності, а також предметом комплексної прикладної галузі знань – управління персоналом, в якій поєднуються здобутки економічних,
1
Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня
2016 року № 1401-VІІІ // Відомості Верховної Ради. 2016. № 28. Ст. 532.
2
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради.
1996. № 30. Ст. 131.
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юридичних, технологічних та психологічних наук з метою використання їх у
пошуку шляхів упливу на персонал для підвищення ефективності певної організації. У вітчизняній науці найбільшу увагу цим питанням приділяють вченіекономісти.
Оцінювання персоналу має багато завдань. Відповідно до класифікації,
розробленої відомим фахівцем у галузі розвитку людських ресурсів Д. МакГрегором, основними цілями оцінки персоналу є: адміністративна, яка полягає
в прийнятті кадрових рішень на об’єктивній і регулярній основі (розміщення
кадрів, їх переміщення та оплата праці); інформативна – забезпечення керівників необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу; мотиваційна – орієнтація працівників на покращення трудової діяльності в потрібному
для організації напрямку3.
Виділяють два підходи до оцінювання персоналу:
– оцінка кандидатів на вакантну посаду;
– періодична оцінка працівників організації4.
На нашу думку, під час розроблення критеріїв оцінювання прокурорів слід
пам’ятати, що вони мають бути взаємопов’язані з тими критеріями, які застосовуються у доборі прокурорів, вирішенні питань про їх переведення на вакантні посади у прокуратурах вищого рівня та призначення на адміністративні
посади.
Система оцінювання персоналу вибудовується на принципах:
– невідворотності (обов’язковості);
– загальності (оцінювання кожного);
– систематичності (оцінювання здійснюється постійно);
– всебічності (оцінюванню підлягають усі сторони діяльності та особистості
людини);
– об’єктивності (використання достатньо повної системи показників для характеристики працівника);
– гласності (широкого ознайомлення персоналу з порядком і методикою
проведення оцінки, доведення її результатів до всіх зацікавлених осіб);
– демократизму (участі громадськості, залучення до оцінки колег і підлеглих);
– результативності (обов’язкового й оперативного вжиття дієвих заходів
за результатами оцінки)5.
Крім того, конституційний припис про створення органів для оцінювання
прокурорів передбачає зробити це відповідно до закону, який має бути при3
Грішнова О.А. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності //
Управління людськими ресурсами: проблеми, теорії та практики. 2010. № 7. С. 42–50.
4
Чевганова В. Система оцінювання персоналу підприємства // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=2906 (дата звернення: 23.04.2018).
5
Там само.
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йнятий Верховної Радою України як єдиним органом законодавчої влади в
нашій державі. Проте досі положення Закону України «Про прокуратуру»6 не
приведено у відповідність до Конституції України.
Формування системи оцінювання прокурорів узгоджується із зобов’язанням України щодо реформування прокуратури відповідно до європейських
стандартів.
Одним із етапів досягнення цієї мети стало видання Указу Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, яким схвалено Стратегію реформування
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки7.
Стратегія ґрунтується на тому, що в Україні наявна проблема недостатнього
рівня функціональної незалежності та доброчесності прокурорів, існує потреба в більш розвинених інструментах управління ефективністю, значно жорсткіших етичних вимогах і дисциплінарних правилах для прокурорів. І хоча безпосередньо в Стратегії про створення системи оцінювання прокурорів на відміну
від системи оцінювання суддів не йдеться, однак зазначено, що шляхом вирішення проблеми є досягнення балансу між незалежністю, повноваженнями,
відповідальністю та ефективністю прокуратури, у тому числі через внесення
змін до управління системою прокуратури, порядку призначення на посади,
управління продуктивністю та систем професійної і безперервної підготовки.
Деталізований перелік завдань, заходів, очікуваних результатів і показників реалізації впровадження реформи прокуратури України міститься у Плані
дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки8, схваленому Радою
з питань судової реформи (консультативно-дорадчий орган при Президентові
України). На 2016 та 2017 роки розроблено річні плани реалізації Плану дій.
Розділ 8 Річного плану реалізації на 2017 рік має назву «Приведення повноважень та діяльності органів прокуратури до європейських стандартів». Ним
передбачено впровадження індивідуального оцінювання ефективності роботи та загальної системи оцінювання ефективності органів прокуратури (пункти
8.2.4 та 8.2.5), а також заплановано певні заходи та очікувані внаслідок їх проведення результати (див. таблицю).

6
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2–3. Ст. 12.
7
Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України // Офіційний вісник Президента України. 2015.
№ 13. 3 червня. Ст. 864.
8
План дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства
та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схвалений протоколом засідання Ради з
питань судової реформи № 4 від 17 березня 2015 року. URL: http://jrc.org.ua/plan (дата звернення: 23.04.2018).

45

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 4’2018

Захід

Результат

Включення до нормативноправової бази та використання
для призначення на адміністративні посади таких понять, як профіль професійної ефективності
прокурора та рівень професійної
компетентності прокурора

Затверджено
нормативноправову базу та порядок призначення на адміністративні та інші посади в органах прокуратури шляхом
включення елементів ефективності
професійної діяльності прокурора
та рівня його професійної компетентності, системи балів (рейтингів).
Проведено опитування серед прокурорів та відповідне наукове дослідження

Підготовка порядку оцінювання ефективності роботи прокурорів при проведенні консультацій
з широким колом партнерів (зокрема, відповідних нормативних
положень, інструментів, критеріїв,
методик, перевірок рівня задоволеності громадян), який гармонізує стандарти ефективності роботи для всіх прокурорів

Вжито необхідні організаційні
заходи (розроблено штатний розпис, описи посадових обов’язків,
плани впровадження, правки до
внутрішніх нормативних актів тощо)
для призначення персоналу з оцінювання ефективності прокурорів.
Запроваджено критерії оцінювання
ефективності роботи прокуратури в
цілому, окремих прокурорів чи працівників органів прокуратури

До Плану дій органів прокуратуВключення елементів оцінювання ефективності прокурорів ри на 2018 рік включено показники
до Плану дій органів прокуратури та критерії оцінювання ефективності
на 2018 рік
прокурорів
Генеральним прокурором України 16 грудня 2016 року створено робочу
групу з питань проведення аналізу діяльності органів прокуратури, розробки
системи оцінювання якості роботи прокурора, до якої увійшли працівники прокуратури, представники громадськості та міжнародних донорів. На підставі
аналізу діяльності місцевих прокуратур протягом 2017 року групою констатовано відсутність сучасної системи оцінювання якості та ефективності роботи
прокурора, що має наслідком цілу низку проблем у роботі прокуратури, пов’язаних із використанням у повсякденній діяльності застарілих підходів і нормативних актів для оцінювання прокурорів, фактичне проведення неформальних
оцінювань за відсутності процедур формального (прозорого) оцінювання,
незабезпечення реальних гарантій незалежності прокурорів, їх перевантажен46
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ня та заорганізованість в роботі. Крім того, наголошено на гострій проблемі
дисбалансу штатів, насамперед щодо співвідношення кількості прокурорів на
місцях та у прокуратурах вищого рівня, неефективності структури місцевих
прокуратур тощо.
5 березня 2018 року Генеральним прокурором замість указаної робочої
групи створено робочу групу з виконання розділу 3 Дорожньої карти з реформування органів прокуратури, яким
5 березня 2018 року
ку Генераль- передбачено введення системи оціним прокурором створено
рено робочу нювання ефективності роботи прогрупу з виконання розділу
ілу 3 Дорож- курорів. Крім того, запроваджено
ньої карти з реформування
ання органів пілотний проект системи оцінювання
прокуратури, яким передбачено якості роботи прокурора у прокуравведення системи оцінювання
ювання ефек- турах Львівської, Одеської та Харківтивності роботи прокурорів
орів
ської областей, відповідно до якого
станом на квітень 2018 року розроблено проекти нормативно-правових актів – положень про оцінку діяльності
прокурорів, а також пропозиції щодо кількісних критеріїв оцінки.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України
„Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”» (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів) від
4 жовтня 2017 року № 71659 (законопроект № 7165). З урахуванням відсутності
наукових розробок із проблем створення системи оцінювання прокурорів в
Україні відповідно до європейських стандартів цей законопроект цікавий також з точки зору наукових висновків, наданих провідними науковими юридичними закладами України щодо його відповідних положень.
Крім того, з означеної проблематики важливим документом, виконання
якого є обов’язковим для України згідно з її міжнародно-правовими зобов’язаннями, є Звіт за результатами 4-го раунду оцінювання щодо запобігання
корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO), схвалений 17–23 червня 2017 року10.
Однією з рекомендацій, наданих у вказаному документі GRECO для України
(п. 228), є запровадження у законодавчому порядку регулярної оцінки вико9
Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (в частині удосконалення
діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів): проект закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України № 7165 від
4 жовтня 2017 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62644 (дата
звернення: 23.04.2018).
10
Звіт за результатами 4-го раунду оцінювання щодо запобігання корупції серед народних
депутатів, суддів та прокурорів Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO), ухвалений на
76-му пленарному засіданні GRECO (Страсбург, 17–23 червня 2017 року). URL: https://rm.coe.
int/grecoeval4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206 (дата звернення: 23.04.2018).
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нання службових обов’язків прокурорами в органах прокуратури (включаючи
органи прокурорського самоврядування) на основі заздалегідь встановлених і
об’єктивних критеріїв, за умови, що прокурори матимуть достатні можливості
для участі в процесі оцінювання.
Експертами GRECO зазначено, що створення формальних механізмів оцінки виконання службових обов’язків не тільки забезпечить можливість проведення належного моніторингу та оцінювання роботи прокурорів, а й сприятиме
створенню більш об’єктивного та прозорого механізму просування по службі,
вільного від будь-яких неналежних впливів. Для України це є особливо важливим, зважаючи на часті
GRECO рекомендувала
ре
запровадити регузвинувачення у політичнооцінк виконання службових обов’язму втручанні в роботу про- лярну оцінку
прокурорами в органах прокуратури
куратури та низький рівень ків прокуро
довіри до неї з боку грома- (включаючи органи прокурорського самодян. Регулярне оцінюван- врядування) на основі заздалегідь встановоб’єк
критеріїв, за умови, що
ня виконання службових лених і об’єктивних
обов’язків у прокуратурі прокурори матимуть достатні можливості
має забезпечувати гарантії для участі в процесі оцінювання
процесуальної справедливості, даючи прокурорам можливість висловити власну думку стосовно своєї
оцінки, що, безумовно, позитивно вплине на якість процедури просування по
службі.
Про виконання цих рекомендацій GRECO з боку України має бути поданий
звіт до 31 грудня 2018 року, а їх ігнорування може мати наслідком накладення
на нашу державу санкцій.
Викладений матеріал коротко характеризує сучасний стан справ у питанні
оцінювання прокурорів. Загалом можна зробити висновок, що ця робота перебуває на початковому етапі, проте потребує нагального виконання.
Надалі основна увага буде приділена питанням створення саме системи
оцінювання ефективності роботи прокурора, а не системи оцінювання ефективності органів прокуратури, що пояснюється такими міркуваннями.
Як зазначає Ф. Фукуяма, «організації громадського сектору (державні органи
та установи, – авт.) надають насамперед послуги, а продуктивність сфери обслуговування надзвичайно важко виміряти та оцінити. Складно з моніторингом та
звітністю і в організаціях приватного сектору, але там принаймні існує критерій
прибутку, в той час як конкретна оцінка продукту в громадському секторі майже відсутня. Оскільки останній не може бути точно виміряний, то кінець кінцем
не може бути і формального механізму забезпечення прозорості та звітності»11.
11
Сильное государство: Управление и мировой порядок в ХХІ веке: [пер. с англ.] / Френсис
Фукуяма. М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2006. 220 с. С. 100.
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Викладене свідчить, що оцінити ефективність роботи прокуратури загалом, як і будь-якого державного органу, за об’єктивними формальними критеріями не можливо. Основною проблемою при цьому є те, що вимірювання
ефективності діяльності державного апарату здебільшого не здійснюється за
конкретні проміжки часу, а мірилом виступає лише громадська думка. Водночас непопулярні дії державних органів, які негативно сприймаються у суспільстві в короткостроковому періоді, можуть мати віддалений позитивний ефект
і навпаки. Тим більше складно окремо оцінювати ефективність роботи лише
прокуратури, не в контексті роботи всієї системи правосуддя та правоохоронних органів, адже для суспільства «кінцевим продуктом» виступає належний
рівень правопорядку та відчуття правової захищеності, а визначення, хто в цій
системі державних органів є «слабкою ланкою» та з якої причини, в основному
базується на суб’єктивних враженнях та в будь-якому разі потребує комплексних складних досліджень.
Складність оцінювання ефективності роботи прокуратури визнається і європейськими партнерами України, які зазначають, що цей процес має обмежені цілі, а саме: поліпшити управління ресурсами та допомогти у розподілі
коштів.
Для висвітлення європейських стандартів індивідуального оцінювання прокурорів за основу взято доповідь експерта, залученого Офісом Ради Європи в
Україні, доктора Ідлір Печі Мір’яна Вісентін «Стандарти Ради Європи щодо оцінювання ефективності роботи прокурорів», підготовлену в рамках проекту Ради
Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», що фінансується урядом Данії. Також використано презентацію старшого радника з
питань прокуратури Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Гатіса
Донікса «Оцінка професійної діяльності прокурорів», яка ним зроблена 30 березня 2018 року на засіданні робочої групи Генеральної прокуратури України з виконання розділу 3 Дорожньої карти з реформування органів прокуратури.
Узагальнюючи надану експертами інформацію, насамперед слід зазначити,
що основною ціллю оцінювання прокурора є підвищення кваліфікації, продуктивності та професіоналізму прокурорів, а також надання зворотного зв’язку. Отже, оцінювання призначене для визначення навчальних цілей та сфер,
що потребують вдосконалення, а також є основою для прийняття рішень про
кар’єрне зростання прокурорів.
Органи з оцінювання прокурорів повинні створюватись та функціонувати
на таких засадах:
– оцінювання прокурора не повинно залежати від волі його керівників (водночас орган оцінювання отримує думку щодо прокурора від його керівника);
– оцінювання прокурорів не має бути основою для визначення їм грошової
винагороди (зарплати);
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– оцінювання прокурорів краще покласти на технічний орган, а органи
прокурорського самоврядування мають здійснювати нагляд за цим процесом
(слід зазначити, що загалом в європейських країнах немає поділу на органи
прокурорського самоврядування та органи, які забезпечують діяльність прокуратури, тому Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів європейські
експерти також відносять до органів прокурорського самоврядування з огляду на принципи її формування);
– передбачається достатній рівень незалежності оцінювальної комісії від
органів прокурорського самоврядування. До її складу повинні входити, зокрема авторитетні юристи (але не з органів виконавчої влади або місцевого самоврядування), які не є працівниками прокуратури. Проте більшість в комісії
становлять прокурори;
– оцінювання базується на стандартизованих критеріях, які можуть містити
додаткові елементи об’єктивного оцінювання для кар’єрного зростання прокурорів відповідно до засад справедливості та заслуг;
– періодичність, регулярність та своєчасність оцінювання має бути нормативно визначена (п’ятирічна періодичність оцінювання є граничною та допустимою, проте вважається завеликою. Натомість занадто часті, наприклад щорічні оцінювання, неприпустимі);
– перевага надається саме процедурам формального оцінювання, тобто
такого, яке має бути урегульовано нормами законів та підзаконних нормативних актів;
– критерії та порядок оцінювання мають бути визначені завчасно, закріплені на законодавчому рівні та оприлюднені для широкого загалу. Громадськість
повинна бути в змозі зрозуміти загальні принципи й порядок оцінювання. Проте з метою уникнення надмірного зовнішнього втручання громадська думка
щодо прокурора враховуватися не повинна;
– дисциплінарні та етичні процедури відокремлюються від процедур оцінювання ефективності роботи;
– засідання органів з оцінювання, як правило, мають бути відкритими, передбачається принаймні оприлюднення їх рішень або їх обґрунтувань (в частині, яка не шкодить особистим інтересам прокурора);
– надання процесуальних гарантій для прокурора щодо можливості відводу особи або осіб, які здійснюють його оцінювання, забезпечення можливості
прокурору бути присутнім під час оцінювання та висловлювати свою думку
(зазначене не виключає проведення засідання без участі прокурора, який не
з’явився без поважних причин), доступ прокурора до будь-яких доказів, які використовуються для оцінювання з можливістю їх оспорювати;
– особливою процесуальною гарантією є надання прокурору засобів оскаржити рішення органу оцінювання та забезпечити неупереджений перегляд рі50
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шення, прийнятого за результатами оцінювання, незалежним органом. Такі
засоби необхідно не просто описати у загальних рисах, а чітко визначити у
законі. Слід конкретно встановити орган, який буде розглядати скаргу, та застосовуваний порядок. Крім того, має існувати процедура оскарження у судовому порядку.
Європейські стандарти не виключають можливості звільнення прокурора
після отримання ним остаточної негативної оцінки з висновком, що він не задовольняє вимогам, які висуваються до нього згідно із займаною посадою.
Проте слід якомога точніше регулювати можливість такого звільнення, щоб ця
можливість не відкрила шлях для неправомірного втручання та упередженості
(наприклад, можна надати прокурору певного строку для усунення недоліків з
наступним проведенням повторної оцінки). Необхідним є ретельне визначення обставин, за яких можливе таке звільнення, та органу, який буде уповноважений на прийняття такого рішення.
Система критеріїв оцінювання прокурора повинна відповідати таким загальним вимогам, як:
– стандартизованість, об’єктивність та ґрунтування на принципах заслуг та
прозорості з належним урахуванням автономії прокурорів;
– наявність методології для ретельного та поглибленого оцінювання кваліфікації, доброчесності та ефективності прокурорів;
– надійність джерел інформації;
– визначення справ для оцінювання шляхом випадкового вибору;
– надання можливості прокурору, щодо якого здійснюється оцінювання,
зробити самооцінку, зокрема навести приклади якісно виконаної ним роботи
(особливо, якщо інформація є підставою для негативної оцінки);
– в оцінюванні індивідуальних професійних навичок велику роль відіграє
регулярне відвідування занять як для підвищення кваліфікації, так і для вивчення етичних норм;
– кількісні показники не повинні бути єдиними застосовними критеріями для
оцінювання ефективності роботи окремого прокурора чи органу прокуратури.
Значна увага має приділятися правильному визначенню та співвідношенню при утворенні критеріїв оцінювання кількісних та якісних показників. Наприклад, у жодному разі кількість вироків або успішність розгляду апеляційної скарги не повинні слугувати критеріями, оскільки прокурор не може бути
зацікавлений у забезпеченні засудження осіб. Такі критерії, як кількість справ
або тривалість проваджень, які ведуть прокурори, а також їхня завантаженість
справами мають врівноважуватися іншими критеріями, зокрема складністю
справ та дотриманням гарантій відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод. Водночас може бути виправданим проведення перевірки для з’ясування, чому прокурор має надзвичайно велику кіль51
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кість виправдувальних вироків або справ загалом. У методології оцінювання
ефективності можуть використовуватися такі контрольні показники, як продуктивність інших органів прокуратури або прокурорів. Якісні показники – належне використання доказів, точне вибудовування звинувачення, професійна поведінка в суді тощо – повинні додатково враховуватися до кількісних
критеріїв.
Слід зважати на те, що оцінювання не потребує точних балів – важливо знати, чи відповідає прокурор критеріям, якими є його сильні та слабкі сторони і
як підвищити його здібності. Це можна здійснити без присвоєння балів. Проте
рейтинг для конкретних цілей є
Такі крит
критерії, як кількість справ або
прийнятним, наприклад, у разі
п
які ведуть провирішення питання про кар’єрне тривалість проваджень,
курори, їхня завантаженість справами,
підвищення.
врівноважуватися іншими криДля того щоб оцінювання мають врівн
зок
складністю справ та
прокурорів було об’єктивним, теріями, зокрема
дотримання гарантій захисту прав люмає враховуватись наявність дотриманням
реальних можливостей та ство- дини. Якісні показники – належне викодо
точне вибудовування
рення умов прокурорам для ристання доказів,
звинуваченн професійна поведінка в
досягнення очікуваних від них звинувачення,
результатів. Для цього врахову- суді тощо – повинні додатково враховукількісних критеріїв
ються законодавчі та судові рі- ватися до кіл
шення, наявні ресурси та очікування від суспільства. Ефективне виконання обов’язків прокуратурою повинно
забезпечуватися належними людськими та технічними ресурсами. Прокурори
мають отримувати допомогу кваліфікованих спеціалістів, проходити необхідне та послідовне навчання, а також користуватися задовільними соціальними
пакетами.
З огляду на сучасні умови особливо важливим є зауваження євроекспертів, що неправомірний зовнішній вплив, примус, тиск, загрози чи втручання
(безпосередні чи опосередковані), з будь-якого боку та з будь-яких причин,
також можуть вплинути на діяльність прокурорів. Таким чином, в оцінюванні
ефективності роботи прокурорів повинні враховуватися такі чинники, як упереджене висвітлення діяльності прокуратури в ЗМІ, громадське обурення, висловлювання публічних діячів, а також наявні механізми забезпечення захисту
прокурорів від таких форм втручання в неупереджене виконання обов’язків.
Включення критеріїв етичності також є свідченням того, що дедалі більшого
значення як передумова незалежного та неупередженого виконання прокурорської функції має запобігання ризику доброчесності.
На наш погляд, найбільша проблема в оцінюванні будь-якої роботи, яка
об’єктивно може обліковуватись тільки робочим часом, полягає в тому, що
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витрачання більшої кількості робочого часу не означає вищої результативності роботи. Доступним критерієм, який можна використовувати з урахуванням
викладених застережень щодо забезпечення належних умов діяльності прокурора та який об’єктивно відбиває кількісно-якісні характеристики роботи прокурора (судді, слідчого та багатьох інших представників державного апарату),
є дотримання ними у їхній діяльності розумних строків. Хоча цей критерій теж
переважно є оціночним, проте завдання щодо його вироблення на практиці
цілком вирішуване, на відміну від завдання оцінити ефект від побудови обвинувачення або переконливості
обвинувальної промови в суді.
Процедура добору на посади
сади прокуЗупинимось на окремих асрорів не може бути ефективною,
ою, якщо не
пектах Звіту за результатами
існуватиме адекватних критеріїв
еріїв відбооцінки потреб у вдосконаленру – описів посади прокурора,
а, уніфіковані процедур добору та просуних для всіх місцевих прокуратур
тур України,
вання прокурорів у контексті
так само, як і чітко структурованих
ваних вимог
функцій Ради прокурорів Укращодо ділових рис особистості,і, компетенїни та Кваліфікаційно-дисциції, яку необхідно мати кандидатам
атам та праплінарної комісії прокурорів
цівникам на відповідних групахх посад
(Звіт), який підготовлений
консультантами Ради Європи
Іванною Ібрагімовою та Оксаною Короленко. У Звіті також позначилася позиція міжнародного консультанта Ради Європи Йоргена Стіна Соренсена12.
У Звіті наголошено, що процедура добору на посади прокурорів не може
бути ефективною, оскільки не існує узгоджених і затверджених належним чином адекватних критеріїв відбору – описів посади прокурора, уніфікованих
для всіх місцевих прокуратур України, так само, як і чітко структурованих вимог щодо ділових рис особистості, компетенції, яку необхідно мати кандидатам та працівникам на відповідних групах посад.
На аналогічну проблему – щодо відсутності профілів посад прокурора та
моделей компетенції – звергнуто увагу і в питанні діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів під час переведення прокурорів до прокуратур вищого рівня та діяльності Ради прокурорів України у призначенні прокурорів на адміністративні посади.
Зокрема, викладене пояснює, чому в наведеному вище Річному плані реалізації на 2017 рік першим заходом із створення системи оцінювання прокурорів
зазначено включення до нормативно-правової бази та використання для при12
Прим.: Основні висновки й рекомендації Звіту за результатами оцінки потреб у вдосконаленні процедур добору та просування прокурорів у контексті функцій Ради прокурорів
України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів були представлені для обговорення ключовими зацікавленими сторонами під час круглого столу 13 лютого 2018 року та
лягли в основу відповідних практикумів для РП та КДКП (14–15 лютого 2018 року).
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значення на адміністративні та інші посади таких понять, як профіль професійної ефективності прокурора та рівень професійної компетентності прокурора.
Як приклад таких документів можна навести затверджені 26 лютого
2018 року наказом директора Державного бюро розслідувань кваліфікаційні
вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату, окремих
працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, які зараз використовуються для проведення конкурсу на зайняття зазначених посад13. Згідно з цим документом до кандидатів, крім загальних вимог,
визначених законодавством, встановлюються вимоги щодо обсягу знань законодавства, професійних знань, особистісних якостей лідера, спроможності
прийняття ефективних рішень, впровадження змін, управління організацією
роботи та персоналом, комунікації та взаємодії, іншої особистісної компетенції (надійності; аналітичних здібностей; інтелектуальної та емоційної зрілості;
системного мислення тощо).
Профілі професійної ефективності прокурора та рівні професійної компетентності прокурора мають затверджуватись для відповідних посад Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів та Радою прокурорів України у
взаємодії з прокуратурою, кадровий склад якої, власне, і формують зазначені
органи.
Без цих органів вирішити окреслене завдання об’єктивно не вдасться,
оскільки саме Комісія та Рада приймають кадрові рішення за результатами
оцінювання прокурорів, насамперед щодо їх підвищення.
Оскільки, на наш погляд, вимогам європейських стандартів стосовно органу, який має вирішувати скарги прокурорів щодо незгоди з результатами оцінювання, найбільше відповідає Комісія, під час розроблення критеріїв оцінювання доцільно провести узагальнення роботи щодо питань про притягнення
прокурорів до дисциплінарної відповідальності. У відповідних рішеннях Комісії
щодо неналежного виконання прокурорами службових обов’язків, порушення правил етики та доброчесності тощо висвітлюються вироблені на практиці
критерії оцінювання прокурорів. До того ж, такі рішення Комісії можуть стати
корисними з огляду на те, що більшість із них проходить оскарження безпосередньо у Верховному Суді.
Крім того, оцінювання прокурорів повинно бути основою для визначення
практичних потреб і напрямів підвищення кваліфікації прокурорів. Відповідна
13
Про затвердження кваліфікаційних вимог та критеріїв професійної придатності для зайняття посад директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату,
окремих працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань та
визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів: наказ директора Державного бюро
розслідувань від 26 лютого 2018 року № 19. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/
uploaded-files/Nakaz19.pdf (дата звернення: 23.04.2018).
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інформація має впливати не тільки на навчальні плани Національної академії
прокуратури України, а й бути визначальною при виконанні керівниками органів прокуратури свого обов’язку щодо підвищення кваліфікації прокурорів
відповідної прокуратури.
Цікавою особливістю документів Ради Європи – як використаних авторами
вказаних доповідей та звітів, так і тих, які стосуються інших проблем, є те, що
у питаннях формування прокурорського та суддівського корпусів у багатьох
пунктах ставиться знак рівності, в тому числі і в аспектах їх оцінювання. Пояснення цьому можна знайти у Бордоській декларації «Судді та прокурори у
демократичному суспільстві», яка була спільно розроблена Робочою групою
Консультативної ради європейВідповідно до Бордоської декларації ських суддів і Консультативної
правоохоронні та, де це прийнятно,
нятно, дис- ради європейських прокурорів
креційні повноваження прокуратури
уратури на у м. Бордо (Франція) та офіційетапі досудового слідства потребують, но прийнята у м. Брдо (Словещоб статус прокурорів був гарантований
рантований нія) 18 листопада 2009 року14.
законом на якомога вищому рівні, подіб- В документі зазначено, що прано до статусу суддів
воохоронні та, де це прийнятно, дискреційні повноваження
прокуратури на етапі досудового слідства потребують, щоб статус прокурорів
був гарантований законом на якомога вищому рівні, подібно до статусу суддів.
З огляду як на цей аргумент, так і віднесення прокуратури в Україні до системи правосуддя (а елементам будь-якої системи притаманна схожість ознак)
доцільно розглянути також законодавче врегулювання оцінювання суддів згідно з чинним Закону України «Про судоустрій та статус суддів»15.
Насамперед варто зауважити, що на рівні закону доволі докладно визначені всі основні елементи системи оцінювання суддів: завдання та підстави;
суб’єкти та об’єкти; види оцінювання; загальні критерії; загальні вимоги щодо
процедури та її етапи; джерела отримання інформації; наслідки оцінювання;
контроль за прозорістю та можливість оскарження результатів.
На нашу думку, такий же підхід щодо врегулювання зазначених питань
саме на рівні закону слід зберегти і щодо прокурорів. Наприклад, як на недолік
законопроекту № 7165 українськими науковцями вказано відсутність в ньому
загальних критеріїв оцінювання прокурорів, хоча Конституція України вимагає
на рівні закону врегулювання тільки створення органів з їх оцінювання.
14
Судді та прокурори у демократичному суспільстві: Бордоська декларація: спільно розроблена робочою групою Консультативної ради європейських суддів і Консультативної ради
європейських прокурорів у м. Бордо (Франція) та офіційно прийнята у м. Брдо (Словенія)
18 листопада 2009 року.
15
Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. 29 липня. Ст. 545.
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Також вбачається дуже корисною норма про ведення суддівського досьє.
Впровадження досьє прокурора, в якому накопичується інформація про основні аспекти професійної діяльності, кваліфікації, доброчесності та етики прокурора, дасть можливість створити на якісно новій основі дійсно необхідний
засіб інформаційного забезпечення вирішення питань формування прокурорського корпусу, оскільки існуюча практика ведення особових справ прокурорів є архаїчною та не здатна задовольнити потреби, які виникли через впровадження нових принципів доступу до професії прокурорів та їх кар’єрного
просування.
Доцільно звернути увагу на вирішення Вищою кваліфікаційною комісією
суддів практичних питань оцінювання відповідно до Порядку та методології
кваліфікаційного оцінювання судді16. Так, збір необхідної для оцінювання прокурорів інформації не повинен створювати додаткове навантаження на такого
прокурора або на підрозділи прокуратури щодо надання статистичних показників діяльності, які не передбачені в офіційній звітності.
Однією з основних характеристик майбутньої законодавчої норми щодо
оцінювання прокурорів є врегулювання питань порядку створення та повноважень органів з оцінювання. Оскільки європейські стандарти визначають лише
загальні принципи побудови системи оцінювання, кожна країна самостійно визначається з моделлю таких органів.
Узагальнюючи викладений матеріал, вважаємо за можливе сформулювати
наше бачення засад побудови системи оцінювання прокурорів в Україні:
1. Основні елементи системи оцінювання прокурорів повинні бути врегульовані законом: мета, завдання та підстави; суб’єкти та об’єкти; види оцінювання; загальні критерії; загальні вимоги щодо процедури та її етапи; джерела
отримання інформації; наслідки оцінювання; контроль за прозорістю та можливість оскарження результатів.
2. Метою оцінювання прокурорів є встановлення якості роботи на займаній посаді, виявлення індивідуальних потреб прокурора щодо вдосконалення,
стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання. Результати оцінювання прокурора враховуються під час
прийняття рішень про його призначення на адміністративні посади, переведення на вакантні або тимчасово вакантні посади у прокуратурі вищого рівня, а також вирішення інших питань, пов’язаних із проходженням служби (наприклад,
для порівняння кваліфікації у разі звільнення за скороченням).
3. Визначення понять «профіль професійної компетентності посади прокурора» та «рівень професійної компетентності прокурора» та їх нормативне
16
Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді, затверджені рішенням
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/poriadok.pdf
(дата звернення: 23.04.2018).
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закріплення. Утворення у взаємодії з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
прокурорів та Радою прокурорів України як базису системи добору, оцінювання та кар’єрного просування прокурорів підсистеми для вироблення, затвердження та оперативного перегляду профілів та рівнів професійної компетентності для всіх посад прокурорів, у тому числі адміністративних.
4. Оцінювання прокурорів повинно здійснюватися окремим органом, автономним як щодо керівництва органів прокуратури, так і органів прокурорського самоврядування, більшість в якому становлять прокурори, проте наявне
представництво авторитетних юристів з-поза системи прокуратури. Це може
бути комісія з оцінювання прокурорів. Усі рішення в процедурі оцінювання прокурорів такою комісією приймаються самостійно, починаючи від визначення
конкретних періодів, за які вивчаються справи прокурорів, які підлягають оцінюванню в поточному році, закінчуючи наданням позитивної або негативної
оцінки прокурору.
5. Формування як вказаного органу, так і підзаконної нормативної бази
для його діяльності найбільш доцільно здійснювати за допомогою механізмів
прокурорського самоврядування (наприклад, затвердження Положення про
оцінювання прокурорів, в якому врегульовуються всі питання, які неможливо
вирішити на законодавчому рівні, віднести до компетенції всеукраїнської конференції прокурорів, а затвердження прокурорів до складу комісій з оцінювання віднести до компетенції зборів прокурорів із визначенням квот представництва).
6. Комісії з оцінювання формуються в кожній регіональній прокуратурі
(прокуратурі, яка діє на правах регіональної прокуратури), вони оцінюють
прокурорів регіональної та відповідних місцевих прокуратур. У Генеральній
прокуратурі України також створюється комісія з оцінювання прокурорів, яка
оцінює прокурорів Генеральної прокуратури України (крім Генерального прокурора), а також керівників регіональних прокуратур, їх заступників та керівників місцевих прокуратур. Комісія Генеральної прокуратури України не є комісією вищого рівня щодо регіональних комісій.
7. Прокурор проходить чергове оцінювання один раз на три роки. Позачергове оцінювання прокурора може бути проведене тільки за його заявою
у разі вирішення питання про кар’єрне просування або на підставі рішення
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яке приймається в межах
дисциплінарного провадження, для отримання Комісією актуальних відомостей про особистість прокурора, що може бути необхідно для індивідуалізації
можливого дисциплінарного стягнення. Позачергове оцінювання не може призначатися частіше ніж раз на рік.
8. Одним із основних обов’язків комісій з оцінювання прокурорів є визначення практичних потреб та напрямів для підвищення кваліфікації прокурорів,
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доведення їх до керівників органів прокуратури та Національної академії прокуратури України.
9. Критерії оцінювання прокурорів, у тому числі прокурорів, які займають
адміністративні посади, затверджуються Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів або Радою прокурорів України (у разі, якщо призначення
на відповідні посади здійснюється за рекомендацією Ради) за поданням Генерального прокурора та мають ґрунтуватися на об’єктивних кількісних та
якісних показниках у роботі прокурора, даних про компетентність прокурора,
дотримання ним правил прокурорської етики та вимог законодавства щодо
доброчесності.
10. Запровадження на законодавчому рівні інституту досьє прокурора (одночасно з відповідними законодавчими нормами про оцінювання).
11. Джерелами інформаційного забезпечення оцінювання прокурорів є:
кількісно-якісні показники в роботі за визначеними критеріями оцінювання
та дані щодо дотримання етики та доброчесності (основою є досьє прокурора, статистична та інша звітність), оцінка роботи прокурора його керівником,
самооцінка прокурора.
12. Основні вимоги до критеріїв оцінювання: ґрунтуються на затверджених
у встановленому порядку для відповідної посади прокурора профілі та рівні
професійної компетентності; визначаються та оприлюднюються завчасно; в
основі побудови кількісно-якісних критеріїв перебуває вивчення конкретних
справ прокурора, відібраних за випадковим принципом, та дотримання прокурором розумних строків при виконанні покладених службових обов’язків;
мають містити методологію оцінки конкретних цифрових показників роботи,
зокрема їх співставлення з іншими показниками, для визначення ефективності;
виключати застосування цифрових показників, які не передбачені заздалегідь
затвердженою звітністю.
13. Результати оцінювання не повинні впливати на рівень оплати праці прокурора, в тому числі на визначення будь-яких доплат, не передбачених законом, та бонусів (у разі їх подальшого збереження, хоча вони мають бути скасовані як основний наразі чинник неправомірного обмеження незалежності
прокурора).
14. Результатом оцінювання не може бути притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності (що не виключає звернення комісії з оцінювання
в загальному порядку з дисциплінарною скаргою у разі виявлення ознак дисциплінарного проступку прокурора).
15. Результатом негативного оцінювання може бути звільнення прокурора, якщо такий наслідок буде передбачений законом, наприклад, якщо
судове рішення, яким відхилено скаргу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про підтвердження негативного оцінювання
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прокурора, набрало чинності, або така скарга не була подана у визначений
законом строк.
16. Результати оцінювання прокурорів не передбачають виставлення балів. Негативне оцінювання може мати наслідком покладення на прокурора
обов’язку проходження курсу підвищення кваліфікації з проведенням повторного оцінювання за результатами певного періоду роботи після завершення
такого курсу. При вирішенні питань про кар’єрне просування прокурорів, відповідними органами, до компетенції яких належить ці питання, складаються
рейтинги.
17. Нормативна визначеність процедурних питань оцінювання: відкрите
проведення засідань комісій з оцінювання та порядок оприлюднення їх рішень; надання прокурору до засідання комісії з оцінювання можливості ознайомитися в повному обсязі із зібраною щодо нього інформацією, заявити
відводи членам комісії, бути присутнім на засіданні: надання можливості прокурору оскаржити рішення комісії з оцінювання після ознайомлення з таким
рішенням у разі незгоди з ним у встановленому законом порядку.
18. Встановити, що скарги про незгоду з рішенням комісії з оцінювання за
результатами проведеного оцінювання подаються прокурором до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка розглядає їх на своєму засіданні
з дотриманням процесуальних гарантій щодо завчасності повідомлень та змагальності процедури розгляду. Рішення за результатами розгляду такої скарги
можуть бути оскаржені до Верховного Суду України в порядку, який встановлений законодавством для оскарження рішень Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів. Крім того, можливе оскарження рішень комісії з оцінювання Генеральної прокуратури України до Ради прокурорів України щодо прокурорів, які займають адміністративні посади, призначення на які здійснюється
за рекомендацією Ради.
НОВІ ВИДАННЯ
Організація початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень: збірник матеріалів практики / уклад.:
О.З. Гладун, В.П. Стадник, О.В. Яковлєв, С.В. Янчишин. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 68 с.
ISBN 978-617-7500-41-3
У збірнику вміщено зразки, за якими рекомендується складати
плани першочергових слідчих (розшукових) дій та письмові вказівки прокурора на початковому етапі досудового розслідування кримінальних правопорушень.
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ПРОКУРОР ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО АФЕРУ СТОЛІТТЯ , ПРОТИДІЮ
КОРУПЦІЇ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ МАХІНАЦІЙ
НА МИТНИЦІ
Юрій Квятківський очолює Львівську обласну прокуратуру вже півтора
року. На цей період припало чимало резонансних розслідувань і судових справ,
з-поміж яких – замах на бізнесмена Копитка, Грибовицька трагедія, масштабні
оборудки із нелегальним вивезенням бурштину.
Про те, як прокуратура розслідує ці справи, які зміни у законодавстві необхідно ініціювати та про багато іншого, говорить прокурор Львівщини Юрій
Квятківський.
«Афера століття» з комунальними приміщеннями у Львові
Прокуратура Львівської області здійснює процесуальне керівництво у цій
справі. На цей час чотирьом особам повідомлено про підозру, два провадження перебувають на розглядах у судах. Слідство встановило, що з комунальної
власності міської ради незаконно вибуло 27 об’єктів. Схему організували декілька мешканців Львівщини. Так, на території, непідконтрольній органам державної влади України, вони підшукали трьох осіб, жителів Луганської області,
з якими уклали договори купівлі-продажу. Правочини оформив нотаріус, який
був невиліковно хворий і невдовзі помер. Згодом організатори перепродали
комунвласність.

Розмова з Юрієм Квятківським
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Як приклад – судовий розгляд стосовно одного приміщення. Підозрюваний у його
незаконному придбанні мешканець Луганщини, який тимчасово проживав у Києві, дав показання, що погодився на аферу
за грошову винагороду. Пізніше
він відмовився від своїх слів і
більше не дає свідчень. Суд обрав для нього запобіжний захід
у вигляді арешту із можливістю
внесення 240 тис. грн застави,
яку за нього сплатили.
На іншу особу (теж з Луганщини) оформили 8 об’єктів комунальної власності, загальна вартість яких становила 33 млн грн. Прокурори звернулись до
суду – підозрюваного арештували. Галицький районний суд м. Львова призначив заставу в розмірі 1 млн 984 тис. грн. Після того як адвокати підозрюваного
подали апеляцію, її розмір зменшено до 480 тис. грн. Відтак особу звільнено з
місць тимчасового ув’язнення, проте стосовно неї до Сихівського районного
суду м. Львова скеровано обвинувальний акт.
Що стосується ще декількох об’єктів комунальної власності, осіб, причетних до вчинення афери з ними, встановлено, але не затримано. Одному фігуранту повідомлено про підозру й оголошено у розшук. Інший громадянин,
особу якого встановлено, мешканець Львівщини – на нього оформлено одне
приміщення – теж зник з місця проживання і поки що перебуває у розшуку.
Крім цього, встановлена група осіб, члени якої звертались до нотаріуса та
подавали фіктивні документи про право власності на нерухомість. Як правило,
це були фальшиві копії рішень Галицької райдержадміністрації, які датовані ще
90-ми роками. На підставі цих документів нотаріус реєстрував право власності
на зловмисників, після отримання якого майно продавалося, розподілялося на
менші частки, вносилося в статути юридичних осіб.
Зазначу, що від двох фігурантів справи до прокуратури постійно надходять
скарги. Особи намагаються довести, що є добросовісними набувачами, але
підтвердити походження коштів для придбання цих приміщень не можуть.
Водночас прокуратура не дає їм можливості користуватись об’єктами.
Варто вказати, що частину приміщень уже повернуто в комунальну власність, декотрі справи досі перебувають у судах. У низці випадків міськрада
сама виявила злочинні схеми та заявила клопотання. Наприклад, група осіб підробила документи на 9 об’єктів. Під час розслідування прокурори встановили
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особу нотаріуса, за допомогою якого усе це відбувалось. Оскільки за вказаним
фактом триває розслідування, більше подробиць повідомити не можу.
Розслідування корупційних справ
За минулий рік прокурори скерували до суду 112 кримінальних проваджень,
пов’язаних із корупцією, – на 40 проваджень більше, ніж у 2016 році. Категорії
осіб, щодо яких скеровано справи до суду, це: адвокати (2 особи), помічники
суддів (1), посадовці зі сфери охорони здоров’я (11) та освіти (12), сільські голови (4), працівники Державної фіскальної служби України (1), Львівобленерго
(1), Львівгазу (1), Львівської міської ради (3). У цьому переліку є працівники міграційної служби та навіть прокуратури.
Із 112 проваджень, скерованих
За минулий рік прокурори
урори Львів- до суду, 40 стосуються правоохощини скерували до суду 112 кримі- ронців: 21 працівника Нацполіції,
нальних проваджень, пов’язаних
ов’язаних із 1 працівника прокуратури, 1 працівжень більше, ника міграційної служби, 7 працівкорупцією, – на 40 проваджень
ників лісової охорони, 5 працівників
ніж у 2016 році
митних органів, 1 працівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 1 працівника фіскальної служби і 1 – пенітенціарної служби. Під час розслідування кримінальних проваджень
зазначеної категорії встановлено збитків на суму понад 21 млн гривень.
Упродовж 2017 року судами винесено 54 вироки, тобто трохи менше, ніж
у половині всіх скерованих справ (а також залишок нерозглянутих справ за
минулі роки), вісім осіб засуджено до реального терміну позбавлення волі, ці
вироки вже набрали чинності.
У 2018 році прокурори вже скерували до суду 30 справ, з яких лише чотири
розглянуто в судах. У трьох вироках, які набрали чинності, винесено покарання у виді реального терміну позбавлення волі.
Резонансні ДТП
2017 року зареєстровано 2153 кримінальні провадження стосовно
дорожньо-транспортних пригод. У цій величезній цифрі враховані усі скоєні
ДТП, водночас більшість справ закривається через легкі тілесні ушкодження
або їх відсутність. У таких випадках немає кримінальної відповідальності.
Окремо зупинюся на смертельних ДТП. За минулий рік у області скоєно
365 дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, у них загинуло
246 осіб (з урахуванням померлих у лікарні). Тобто щодня скоюється ДТП з
тяжкими або смертельними наслідками. У прокуратурі зареєстровано 35 проваджень стосовно ДТП, вчинених у стані алкогольного сп’яніння, 11 з яких призвели до двох і більше смертей.
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Протягом трьох місяців цього року маємо зниження рівня ДТП, про що
свідчать цифри: зареєстровано 120 пригод порівняно із 217 – у цей же період
минулого року.
За три місяці 2018 року скоєно 28 ДТП із тяжкими наслідками (минулого
року – 31), і в цьому разі різниця невелика. Зауважу, що найкритичніший час – це
вересень і жовтень, коли щодня реєструємо по дві–три ДТП, в яких гинуть люди.
Судами протягом минулого року винесено 177 вироків стосовно ДТП. Тут
статистика краща, ніж у питаннях корупції. Вироки є різні: укладено угоду про
примирення, зловмисник потрапив під амністію тощо. До речі, під амністію
можуть потрапити навіть ті особи, які визнали свою провину у вчиненні ДТП із
смертельним наслідком.
Наведу статистичні дані: з усіх судових справ стосовно ДТП у семи укладено угоди про примирення, 81 особу засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі із звільненням
від відбування покарання
За минули
минулий рік у Львівській області скона підставі ст. 75 КК України єно 365 дор
дорожньо-транспортних пригод з
і встановленням випробу- тяжкими наслідками,
нас
у них загинуло 246 осіб.
вального терміну. Також Тобто щодня скоюється ДТП з тяжкими або
20 осіб засуджено до поз- смертельними
смертельним наслідками
бавлення волі, а 42 особи
звільнено від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію у
2016 році», 33 особи оштрафовано, одну особу арештовано й одній призначено
покарання у виді виправних робіт. За 2018 рік винесено 47 вироків за фактами
ДТП, п’ятеро осіб засуджено до позбавлення волі.
Звернімося для прикладу до вироку в резонансній справі за фактом скоєння ДТП біля церкви Андрія у центрі м. Львова (пл. Соборна, 3). Сьогодні
закон передбачає врахування таких умов, як визнання провини, відшкодування, а також ситуації, у якій не завжди водій винен у вчиненні ДТП (бувають погані дорожні умови чи інше). У зазначеному випадку суд врахував, що
водій свою провину визнав повністю, вперше притягається до кримінальної
відповідальності, відшкодував потерпілим матеріальну шкоду, є пенсіонером, бере активну участь у благодійній та волонтерській діяльності. Крім
того, потерпілі самі звернулися до суду й просили суворо не карати чоловіка, тому його засуджено за ч. 2 ст. 286 КК України на 4 роки позбавлення
волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1 рік та на
підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.
Якби не було відшкодовано збитки чи потерпілі заявили клопотання про суворе покарання, рішення могло бути іншим. Водночас вони примирилися, самі
просили суд врахувати визнання провини й відшкодування, то є усі підстави
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прийняти м’яке рішення. І прокуратура з цим погодилася, бо суддя не вийшов
за межі своїх повноважень.
Необхідні умови зменшення кількості ДТП в регіоні
Нещодавно з правоохоронцями проведено координаційну нараду, на якій
надано оцінку стану скоєння ДТП. Прокуратура наголошує на необхідності прискорити повернення колишніх нормативів техогляду, запровадження фотоі відеофіксації. Це буде одним із стримуючих факторів, оскільки сьогодні більшість ДТП трапляються через перевищення швидкості. Подібні аварії найчастіше відбуваються на тих ділянках доріг, де проведено ремонт покриття. На
нараді зверталась увага працівників поліції на те, що у місцях концентрації аварій треба ставити білборди й
Прокуратура наголошує на необхідно- оприлюднювати статистику
сті прискорити повернення колишніх
лишніх нор- ДТП на цих відтинках доромативів техогляду, запровадження
ння фото- і ги. Також відеофіксація на
відеофіксації. Це буде одним із стримуючих дорогах полегшить роботу і
факторів, оскільки сьогодні більшість
ьшість ДТП патрульних, і слідчих, і протрапляються через перевищення
я швидкості цесуальних керівників.
До того ж, оглядаючи
транспортні засоби після пригод, констатуємо, що більшість їх перебувають у
неналежному стані. Повернення перевірок технічного стану автомобілів зменшить статистику ДТП.
Про розгляди справ у судах
Окрема тема – розгляд проваджень у суді. Є справи, що розглядаються
більше трьох-чотирьох років. Прокурори завершують розслідування, передають матеріали до суду, підтримують державне обвинувачення, проте у зв’язку
із змінами, що зараз відбуваються у судах (наприклад, частина суддів пішли на
пенсію, хтось – на підвищення), стосовно понад 90 проваджень починається
новий судовий розгляд.
Маємо приклад, коли суддя розглядав провадження, було допитано
20 свідків, проведено експертизи, а у судді завершилися повноваження… і за
процедурою все почалося знову.
У понад ста провадженнях судовий розгляд триває більше трьох років.
Лише щодо частини їх є пояснення: перша інстанція винесла вирок, прокурори
з ним не погодилися, за наслідками розгляду апеляції справа повернулася на
новий розгляд.
Наприклад, найближчим часом прокуратура оскаржуватиме судове рішення стосовно мера міста Сколе. Прокурори вимагали більший термін покарання
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У робочому кабінеті прокурора області

за факт отримання неправомірної вигоди, але суд призначив менший (не 7 років, а 6). Це хабарництво було вчинено три роки тому, уже є вирок суду першої
інстанції (особам призначене покарання у виді реального терміну позбавлення
волі), але, з погляду прокуратури, він занадто м’який.
Загалом судова система працює задовільно. Водночас є питання, які потребують вирішення,
наприклад, якщо судоЧим довш
довше справа розглядається в суді, тим
ві засідання признача- більшим є навантаження
на
на процесуального кеються раз на три місяці. рівника. Ми зацікавлені у нетривалому терміні
Прокуратура з цим не розгляду спр
справ, щоб засідання відбувалися щопогоджується. У краї- тижнево
нах ЄС прописані конкретні терміни розгляду справ: якщо це крадіжка з проникненням, вона може
розглядатися півроку в суді; якщо це вбивство – 9 місяців, але не три роки!
Чим довше справа розглядається в суді, тим більшим є навантаження на
процесуального керівника. Він має брати участь у тих провадженнях, що розслідуються, повинен підтримувати державне обвинувачення у судах. Ми зацікавлені у нетривалому терміні розгляду справ, щоб засідання відбувалися щотижнево. Не впевнений, що це можливо з огляду на теперішню переатестацію
суддів та неукомплектованість апеляційного суду.
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Як збільшити митні надходження до бюджету?
На апаратній нараді у голови обласної державної адміністрації розглядалося питання надходження до бюджету. В зв’язку з цим необхідні зміни у законодавстві, які прокуратура, громада, ЗМІ можуть ініціювати, звернувшися до
народних депутатів.
Є проблема надходження до бюджету коштів, отриманих із розмитнення
товарів. Хто може краще підготувати пропозиції стосовно необхідних змін, як
не ті, хто живе у цій області й бачить, що відбувається на кордоні? Ми знаємо,
що є «човники», «бусики» та інше. Якщо особа ввозить в Україну телевізори і
холодильники у бусику, при цьому не показує товар, але продає його тут і отримує прибуток – це неправильно.
На нараді з керівниками правоохоронних органів прийнято рішення самим
ініціювати внесення змін у законодавство. У нас є прикордонний пост «Смільниця», де спільно польські й українські прикордонники перевіряють транспорт
і документи. Чому всі пости не зробити спільними? Одразу буде видно того,
хто отримує tax free. Тому що
На нараді з керівниками правоохоронравоохорон- зараз людина у Польщі отриних органів прийнято рішення
я самим іні- мує відшкодування, а коли пеціювати внесення змін у законодавство.
конодавство. ретинає кордон, то українські
У нас є прикордонний пост «Смільниця»,
ільниця», де митники нічого не бачать і, відспільно польські й українські прикордон- повідно, немає надходження
ники перевіряють транспорт і документи. до бюджету.
льними?
Чому всі пости не зробити спільними?
Патрульні поліцейські користуються відеокамерами,
і суди визнають записані ними відео як докази. Чому б і працівників митниці не
забезпечити такими самими нагрудними відеокамерами, аби вони записували
огляд транспортних засобів?
Тут доречний такий приклад: автомобіль в’їжджає до Польщі, декларується
700 кг бурштину, а наш митник нічого не бачив! Якби було відео, то такого не
трапилося б.
Робота за цим напрямом діяльності ускладнена тим, що польські митники
не давали нам інформації – лише зараз через міжнародні доручення ми починаємо отримувати її. І вже розуміємо масштаби: у який час, де й скільки провезено бурштину, на якій зміні це було, відтак ми знайдемо кожного митника,
який оформляв транспорт та написав, що він їде порожній. Незважачи на те,
що минуло 2–3 роки, а також немає речового доказу – самого бурштину, однак, це може стати підставою для дисциплінарного стягнення.
Отже, для вирішення зазначених проблем потрібно, по-перше, знімати усі
огляди транспортних засобів на відео, по-друге, збирати всі матеріали по tax
free у Польщі, щоб ці громадяни платили у нас податки. Потрібні зміни на рівні
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держави. Голова Львівської ОДА запевнив, що готовий порушити це питання
перед Прем’єр-міністром. Ми зробили добірку фактів, аби очільник області міг
довести, що така проблема існує. Польська сторона не дасть нам доступу до
своєї бази tax free, але ми можемо бачити ті транспортні засоби, які стоять на
митниці, та, відповідно, ретельніше їх перевіряти.
Нелегальний експорт бурштину
Упродовж декількох років зафіксовано 200 фактів незадекларованого вивезення з України бурштину, про які ми отримали інформацію. На жаль, ми не
можемо її отримувати у реальному часі, бо Республіка Польща дає такі дані
лише за запитом. У 2017–2018 роках прокуратурою здійснено досудове розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях за фактами зловживання
службовим становищем службовими особами митних постів Львівської митниці ДФС при перетині митної території України транспортними засобами з бурштином. Декотрі провадження відкриваються за наслідком виявлення бурштину
українськими митниками, зокрема, посту «Смільниця» та інших, але інформацію про більшість таких фактів ми отримуємо від польської сторони.
Подивімося на розміри нелегальних партій. З матеріалів слідства: «… на
територію Республіки Польща був вивезений бурштин вагою 352 кг». Людина,
яка це вчинила, затримана. Інший приклад – нещодавній, за 2018 рік – зловживання службовими особами двох митних постів Львівської митниці ДФС:
у цьому випадку переміщено 209 кг та 246 кг бурштину. Крім того, ще задокументовано 14 фактів, загальна вага товару – 12 605 кг. У низці випадків ідеться
про той бурштин, якого не виявили українські митники, і цю інформацію ми
отримали від польської сторони після запиту.
Але ці справи розслідуються із затримкою, тому що за кожним фактом прокурор зобов’язаний призначити службове розслідування, він не може вилучити всі документи. Служба внутрішньої безпеки митниці проводить службове
розслідування, а потім надає матеріали прокуратурі. Тоді прокурори, як юристи, дають кваліфікацію діям тієї чи іншої особи.
Авто на «бляхах» та розслідування проти митників
Розслідування використання на митниці системи «Інспектор» та ввезення
нерозмитнених авто триває уже багато місяців. На запит української сторони
польські колеги нарешті надали відповідь, що дало можливість скерувати до
суду справи. Вважаємо, що у зазначеній ситуації насамперед керівництво митниці повинно працювати зі своїми співробітниками, щоб унеможливити факти,
коли автомобіль перебуває на території України, а в митній базі він значиться
як вивезений за кордон.
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Наприклад, у кримінальному провадженні стосовно підриву гранати на
Меморіалі львівських орлят установлено, що до злочину причетний автомобіль, який згідно з базою даних більше місяця вивезено за кордон, а насправді
знаходиться в Україні. Потрібно знайти митника, який поставив свій підпис під
документами, і притягти до відповідальності.
В 2017 році прокуратурою здійснювалося 29 кримінальних проваджень,
пов’язаних із ввезенням транспортних засобів, 10 з яких скеровано до суду.
Два провадження стосуються внесень українськими митниками неправдивих
даних у систему «Інспектор». Після тривалої службової перевірки до прокуратури скеровано кілька томів маУ кримінальному провадженні
дженні сто- теріалів за фактами службового
совно підриву гранати на Меморіалі розслідування на митниці. Прольвівських орлят установлено,
ено, що до курори надали оцінку виявленим
злочину причетний автомобіль,
обіль, який фактам – і дві справи вже перебузгідно з базою даних більше
ьше місяця вають у суді.
Наприклад, у суді перебуває
вивезено за кордон, а насправді
равді знахосправа
стосовно митника з Львівдиться в Україні
щини, який умисно здійснив митні
процедури щодо виїзду з митної території України 12 транспортних засобів, що
насправді з країни не виїжджали та, відповідно, підлягали офіційному розмитненню. Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 3 млн грн.
За три місяці цього року слідчі прокуратури області проводили досудове
розслідування у 20 кримінальних провадженнях у митній сфері. До суду з обвинувальними актами скеровано 3 кримінальні провадження.
Зупинюсь на тому, яким чином відбувається скоєння злочинів.
В’їжджає до України громадянин Польщі з умовним прізвищем «Петров» та
ввозить автомобіль. Працівник митниці перевіряє базу і бачить, що чоловік увіз
уже десять транспортних засобів і більше не має права ввозити. Тоді митник
вступає у злочинну змову і вказує прізвище «Петровський». Такої людини нема,
автомобіль нібито не ввозився, а відтак в’їзд вільний. Згодом правоохоронець
повинен би був ввести правильне прізвище і написати рапорт про те, що були
порушення під час документування. Проте він цього не робить. Такі факти виявляли самі працівники внутрішньої безпеки ДФС. Подібні ситуації, на жаль, маємо на різних митницях Львівщини.
Варто зауважити, що розслідування таких справ можуть тривати довго, бо,
нагадую, встановити деталі можна лише за допомогою польських митників.
Інколи доводиться чекати 2–3 місяці, щоб отримати з Польщі відомості, що
в певний день на певному пункті авто насправді не перетинало кордон (хоча
згідно з нашим митним кордоном – машина виїхала). І лише тоді готується
підозра та скеровується до суду.
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Про квартири для працівників прокуратури
Нас звинувачують у тому, що прокуратура отримує квартири від міської
ради. Так, отримує. Але потрібно врахувати, що у 2017 році працівники прокуратури сплатили із зарплат 17 млн грн податку на доходи фізичних осіб. До
держбюджету надійшло 4 млн 351 тис. грн, у місцевий бюджет Львова – 10 млн
грн. Оскільки ми сумлінно платимо податки, то маємо право звернутись до
міської влади із проханням дати нам землю, на якій зможемо побудувати будинок для наших працівників.
Про оцінку ефективності роботи прокурорів
Оцінку ефективності роботи дають Генеральний прокурор і Генеральна
прокуратура України. Сьогодні наш регіон за деякими напрямами роботи має
найкращі показники у державі. Наприклад, у виявленні адміністративної корупції Львівщина посідає друге місце, за розглянутими у судах протоколами – перше. Це свідчить про те, що робота покращилась.
Щодо організованих злоВідбулося скорочення працівників
чинних груп слід зазначити, що
прокуратури, пройшла переатестація, у
на початок 2017 року був ріст
місцевих прокуратурах збільшилось назлочинності, а на кінець року завантаження. Є процесуальні керівники,
фіксовано зниження його рівня.
які мають по 300 проваджень, але тим не
За 2016 рік прокуратура
менше якісно працюють
скерувала справи щодо 8 організованих злочинних груп, у
2017 році – щодо 12 груп. Упродовж перших місяців цього року скеровано вже
11 таких справ: злочини в банківській системі, гральному бізнесі, торгівля людьми, виготовлення підакцизних товарів тощо.
Відбулося скорочення працівників прокуратури, пройшла переатестація, у
місцевих прокуратурах збільшилось навантаження. Є процесуальні керівники,
які мають по 300 проваджень, але тим не менше якісно працюють.
Під час призначення мене прокурором Львівської області я заявив, що
працюватимемо навіть у суботу. Держава нам гідно платить, а отже, вважаю,
можна докласти додаткових зусиль задля зміцнення авторитету прокуратури і
досягнення вагомих результатів у роботі.
Розмову записали:
Валерія Печеник та Юлія Шевченко
Фото: Микита Печеник
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В’ячеслав Соколовий
прокурор Вінницької області,
державний радник юстиції 2 класу

ЗАХИСТ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ
ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА
Захист прокурором інтересів держави в суді є одним із пріоритетних напрямів представницької діяльності прокурора. Першочергову увагу у сфері
представницької діяльності прокуратура Вінницької області звертає на захист
інтересів держави та територіальних громад у бюджетній, земельній сферах,
а також з питань державної та комунальної власності. У 2018 році прокурорами
Вінниччини активізовано представницьку діяльність.
Так, за підсумками роботи, у І кварталі 2018 року судами задоволено 50 позовів прокурорів на суму понад 241 млн грн, що майже вчетверо більше, ніж
минулого року. Реально виконано рішень судів на суму 68 млн грн (удвічі більше порівняно з попереднім роком), повернуто та попереджено незаконне надання 221 га землі (також майже у 2 рази більше).
У структурі економіки Вінниччини вагому роль відіграє сільське господарство. Отже, поширення набули правовідносини, пов’язані з використанням
землі. Тому найактивніше органами прокуратури Вінницької області застосовувалися представницькі повноваження саме у земельній сфері.
Так, вивченням стану додержання вимог земельного законодавства та законності відчуження земель державної та комунальної власності на території
Вінницької області встановлено факт незаконного оформлення права приватної власності на майно та землі пансіонату «Ластівка», який розташований неподалік краєзнавчого об’єкта – колишньої ставки Гітлера «Вервольф», що за
8 км від міста Вінниці (с. Стрижавка).
Установлено, що майно зазначеного пансіонату перебувало на балансі загальносоюзної громадської організації колишнього СРСР і на час розмежуван70
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ня у 1991 році державної та комунальної власності мало залишатись у власності держави. Натомість Стрижавська селищна рада, правонаступниця цієї ГО,
незаконно видала свідоцтво про право власності на спірні будівлі, відповідно
до якого згодом їх було перепродано акціонерному товариству. Надалі новий
власник також викупив у селищної ради земельну ділянку площею 12,4 га для
обслуговування будівель цього закладу.
Господарським судом Вінницької області 1 червня 2017 року задоволено
позов прокуратури Вінницької області в інтересах Фонду державного майна
України. Визнано недійсним рішення виконавчого комітету Стрижавської селищної ради, скасовано свідоцтво про право власності на пансіонат в частині
оформлення права власності на спірні об’єкти нерухомості, визнано недійсним
договір купівлі-продажу та визнано право власності держави на будівлі пансіонату з лікуванням «Ластівка» загальною площею 6805 кв. м балансовою вартістю 2,2 млн гривень.
Рішення суду набрало чинності, триває процедура визначення Кабінетом
Міністрів України суб’єкта
Господарським судом Вінницької обГосподар
управління державним майном.
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прокуратурою Вінницької області також заявлено позов про визнання зазначеного договору купівлі-продажу землі недійсним та повернення ділянки.
Звернімося до іншого прикладу. Враховуючи зміни у Земельному кодексі
України, Вінницькою обласною радою прийнято рішення про передачу земель
лісового фонду колишніх колективних сільськогосподарських підприємств
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському
підприємству «Віноблкомунліс».
Проте, як встановили органи прокуратури Вінницької області, не всі земельні ділянки лісогосподарського призначення на території області передані
у відання Вінницької обласної ради: вони надалі залишаються у приватній власності окремих суб’єктів господарювання і використовуються останніми без
відповідних правовстановлюючих документів.
Реагуючи на порушення земельного та лісового законодавств, прокуратурою пред’явлено до Господарського суду Вінницької області позовну заяву до
одного із суб’єктів господарювання про повернення у користування земельних ділянок лісогосподарського призначення Вінницької обласної ради загаль71
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ною площею 258,3 га, що розташовані на території Зозулинецької сільської
ради Козятинського району.
Не бажаючи повертати земельні ділянки лісового фонду державі, суб’єкт
господарювання натомість звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання його добросовісним користувачем цієї спірної земельної
ділянки лісового фонду, що стало підставою для зупинення провадження за
первинним позовом прокурора.
З метою подальшого захисту інтересів держави у лісогосподарській сфері
прокуратурою Вінницької області здійснено вступ у розгляд вказаної господарської справи.
З огляду на принципову позицію прокуратури Вінницької області та Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» рішенням Господарського суду м. Києва від 15 березня
2017 року, яке залишено в силі постановою Київського апеляційного господарського суду від 25 липня 2017 року, у задоволенні позовних вимог суб’єкта господарювання відмовлено.
За задоволеними у минулому
ому році поСуди, врахувавши позицію
зовами прокуратури Вінницької
ької області прокуратури Вінницької області,
державі повернуто понад 20
0 га земель дійшли висновку про правомірпромисловості (кар’єри для видобування
идобування ність припинення права корисцегельної сировини) загальною
ною вартіс- тування земельними ділянками
тю майже 50 млн грн, які використовуикористову- лісового фонду, які перебували
вались суб’єктами господарювання
ювання без у користуванні суб’єкта госпосплати орендної плати та за договорами дарювання. Набрання чинності
ршився
оренди, термін дії яких завершився
постановою Київського апеляційного господарського суду
стало підставою для задоволення 21 березня 2018 року Господарським судом
Вінницької області позову прокуратури та повернення у користування обласної ради земельних ділянок площею 258,3 га. Оціночна вартість деревини та
земель лісогосподарського призначення, що повернуті державі, становить
205 млн гривень.
За задоволеними позовами прокуратури області державі повернуто понад
20 га земель промисловості (кар’єри для видобування цегельної сировини)
загальною вартістю майже 50 млн грн, які використовувались суб’єктами господарювання без сплати орендної плати та за договорами оренди, термін дії
яких завершився
Поряд із цим, прокуратура області реагує на випадки надання у користування земельних ділянок без додержання конкурентних засад. Так, у грудні
2017 року прокуратурою Вінницької області скеровано до суду 4 позовні заяви
до Райгородської сільської ради Немирівського району та трьох суб’єктів гос72
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подарювання про визнання незаконними рішень та повернення земельних ділянок загальною площею 74 га, які розташовані за межами населеного пункту.
Один позов задоволено, решта перебувають на розгляді.
Вживають заходи щодо захисту порушених державних інтересів і керівники місцевих прокуратур Вінниччини.
Так, у поточному році Господарським судом Вінницької області через систематичну несплату господарюючими суб’єктами плати за землю і використання
земельних ділянок після закінчення термінів договорів їх оренди задоволено
чотири позови Вінницької та Немирівської місцевих прокуратур про повернення державі земельних ділянок промисловості та транспорту загальною площею 28 га вартістю 27,5 млн гривень.
Наполеглива робота на захисті державних інтересів триває.

НОВІ ВИДАННЯ
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції
(24 квітня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 126 с.
ISBN 978-617-7500-49-9
У збірнику матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції «Іншомовна підготовка
працівників правоохоронних органів і сектору
безпеки» вміщено тези її учасників.
Захід, що відбувся 24 квітня 2018 року в Національній академії прокуратури України, було організовано з метою:
об’єднання зусиль викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів,
які здійснюють підготовку особливих категорій слухачів: працівників правоохоронних органів, спеціальних служб і сектору безпеки України; покращення методики викладання іноземних мов; обговорення та вироблення
новітніх методичних прийомів іншомовної підготовки; обміну практичним
досвідом навчання усіх видів мовленнєвої діяльності; ознайомлення із зарубіжним досвідом викладання іноземних мов вказаній категорії слухачів.
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Олександр Стратюк
прокурор Івано-Франківської області

НА ПРИКАРПАТТІ ПРОКУРАТУРА ВЕДЕ
АКТИВНУ БОРОТЬБУ
З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
Для забезпечення ефективної протидії організованій злочинності прокуратурою Івано-Франківської області активно вживаються організаційно-практичні
заходи.
Цьогоріч правоохоронними органами області викрито 5 організованих
груп, члени яких вчиняли злочини у сфері грального бізнесу, незаконного обігу наркотичних засобів, незаконного обігу підакцизних товарів і шахрайство в
аграрній сфері.
Так, виявлено організовану групу з трьох осіб, яка впродовж червня – вересня 2017 року за грошові кошти, обсяг яких становив 78 тис. євро, неодноразово
незаконно придбавала та шляхом контрабанди з приховуванням від митного
контролю перемістила через Державний митний кордон України з території
Французької Республіки 25 тис. 410 таблеток «Субітекс» із вмістом наркотичного
засобу – бупренорфіну, що є особливо великим розміром, незаконно зберігала
їх з метою подальшого збуту, а також незаконно збувала на території області.
Кримінальне провадження в лютому 2018 року скеровано до суду за ч. 3
ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 КК України.
Також завдяки спільно вжитим заходам організовану групу виявлено Головним управлінням ДФС в Івано-Франківській області.
Зокрема, 16 лютого 2018 року у кримінальному провадженні повідомлено
про підозру трьом членам організованої групи за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
Вказані особи, діючи у складі організованої групи, впродовж червня – грудня
2017 року у нежитловому приміщенні в місті Коломиї по вул. Володимира Івасюка, 26 облаштували підпільний цех, у якому встановили пластмасові ємності,
насоси, фільтри, шланги тощо. Використовуючи зазначене обладнання, вони
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розбавляли етиловий спирт та виготовляли алкогольні напої, які в тарі типу bagin-box у картонних коробках із написами «Пшенична», «Finlandia», «Vodka Jelzin»
через кур’єрські служби доставки збували й отримували доходи.
Під час обшуку було виявлено та вилучено ємності, заповнені етиловим спиртом загальним об’ємом 805 л; пластмасову ємність синього кольору місткістю
500 л із під’єднаними до неї двома двигунами з фільтрами та шлангами, яка
на 350 л була заповнена спиртовмісною рідиною; 20 упаковок типу bag-in-box
ємністю 2 л кожна, заповнених забарвленою спиртовмісною рідиною; 335 упаковок типу bag-in-box різної ємності, заповнених спиртовмісною рідиною; 5 поліетиленових банок із барвником; 5 поліетиленових банок із ароматизатором;
4000 етикеток; 34 дозатори до тари bag-in-box; 75 упаковок тари типу bag-in-box;
394 порожні упаковки; електронні ваги; міксер торговельної марки Forte; 3 заповнені упаковки тари типу bag-in-box, які знаходилися в картонних коробках
від горілки торговельної марки Finlandia; 8 порожніх пластмасових бочок місткістю 200 л кожна; шланги, один із яких був під’єднаний до насоса з електричними
кабелями; 10 картонних упаковок тари типу bag-in-box із написом «Пшенична»;
30 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л кожна; 100 пластмасових корків до
скляних пляшок; 3 спиртометри; вигорілі документи; пошкоджені SIM-карти.
28 лютого 2018 року обвинувальний акт скеровано до суду.
Також прокуратурою області у квітні направлено до суду обвинувальний
акт у кримінальному провадженні щодо трьох членів організованої групи за
ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, які упродовж липня – жовтня 2017 року, видаючи себе за представників Адміністрації Президента України,
шляхом обману, обіцяючи доставити сільськогосподарську техніку, заволоділи
грошовими коштами ТОВ «ФГ „Еталон Агро Плюс”» у сумі 43 6000 грн й намагалися
заволодіти грошовими коштами ТОВ «ФГ „Еталон Агро Плюс”» та ТОВ «Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. І. Франка» на суму 1 050 000 гривень.
Загалом цьогоріч скеровано до суду обвинувальні акти у 5 кримінальних
провадженнях щодо організованих груп. У цих провадженнях повідомлено
про підозру у вчиненні злочинів у складі організованої групи 15 особам.
Судами розглянуто з постановленням обвинувальних вироків 2 кримінальні провадження, засуджено 3 осіб до реального позбавлення волі, 2 особам
призначено покарання у виді штрафу (у провадженні про зайняття гральним
бізнесом санкція ч. 2 ст. 203-2 КК України не передбачає позбавлення волі).
Судова репресія у кримінальних провадженнях, вироки в яких набрали законної сили, становить 100%.
У розглянутих кримінальних провадженнях підтверджено кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину організованою групою».
Судом обвинувальні акти прокурору не поверталися, виправдувальні вироки не постановлялися.
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Сергій Костюк
начальник відділу нагляду
за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Житомирської області

ПРОКУРАТУРА ЖИТОМИРЩИНИ РОЗПОЧАЛА
ТРИ КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ
ЗА ФАКТАМИ ПОРУШЕНЬ
У ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ ІНТЕРНАТАХ ОБЛАСТІ
Органами прокуратури Житомирської області проведено перевірки дотримання конституційних прав громадян у психоневрологічних інтернатах, установах соціального захисту та інших місцях тривалого перебування (лікування)
людей.
Під час перевірок виявлені непоодинокі факти порушення прав підопічних
в установах системи соціального захисту області, які можна розцінити як катування та жорстоке поводження при застосуванні до них примусової ізоляції та
фізичного обмеження.
Зокрема, адміністрацією комунальної установи «Любарський психоневрологічний інтернат», незважаючи на норми ст.ст. 4, 25 Закону України «Про
психіатричну допомогу», житлові приміщення приймально-карантинного відділення обладнано решітками. У самому відділенні усупереч правилам пункту 22
Типового положення «Про психоневрологічний інтернат» у березні 2018 року
понад 14 днів утримувалися троє громадян, які не були переведені до житлових кімнат.
Службовими особами комунальних установ «Радомишльський психоневрологічний інтернат» та «Березівський психоневрологічний інтернат» допущені
грубі порушення вимог ст. 23 Закону України «Про психіатричну допомогу»
щодо проведення обов’язкового щорічного огляду підопічних осіб лікарською
комісією за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога з метою вирішення
питання щодо подальшого їх утримання у цих закладах або щодо можливості
перегляду рішень про недієздатність тих, хто такими визнаний.
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Так, у Радомишльському психоневрологічному інтернаті зазначені огляди
не проводились упродовж чотирьох років щодо 70 осіб, а в Березівському психоневрологічному інтернаті – понад 2 роки стосовно 42 осіб.
Неправомірні дії адміністрацій установ соціального захисту призвели до порушення принципів надання психіатричної допомоги: законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, необхідності та достатності заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями.
За вказаними фактами органами прокуратури зареєстровано два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 140 КК України
(невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок недбалого чи несумлінного
до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).
В інтернатних установах системи соціального захисту населення області, до
штату яких входять медичні працівники, відсутні ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики, чим грубо порушено вимоги
ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 14 Типового положення «Про психоневрологічний інтернат», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року.
Аналогічні порушення установлено в Новоборівському, Ходорківському,
Радомишльському, Березівському, Довбиському, Пугачівському психоневрологічних інтернатах, Житомирському геріатричному пансіонаті, Новоборівському та Тетерівському дитячих будинках-інтернатах.
Усупереч вимогам ст. 36 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в Іванківському обласному спеціальному будинкуінтернаті взагалі не надається медична допомога підопічним, більшість з яких є
інвалідами І та ІІ груп, зовсім відсутній медичний персонал, а угоди із закладами охорони здоров’я та медичними працівниками не укладено.
Викликає суттєві зауваження стан матеріально-побутового забезпечення
інтернатних установ системи соціального захисту.
Найхарактерніші порушення – це незабезпечення підопічних житловою
площею відповідно до встановлених норм, миючими засобами, столовим
посудом, господарським інвентарем, а також відсутність найнеобхіднішого –
наприклад, елементарних умов для миття рук. Крім цього, у Любарському та
Ходорківському психоневрологічних інтернатах в окремих групах харчових
продуктів виявлено бактерії кишкової палички.
У кожному третьому психоневрологічному інтернаті відібрані зразки питної води за санітарно-хімічними показниками не відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил.
В установах соціального захисту та психоневрологічних інтернатах відсутні
системи протипожежного захисту, дерев’яні елементи горищних покриттів бу77
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дівель не оброблені засобами вогнезахисту, наявні вогнегасники своєчасно не
направлено на технічне обслуговування, приміщення не обладнані системою
оповіщення людей про пожежу тощо.
З метою усунення встановлених порушень вимог законодавства органами
прокуратури області на адресу керівників комунальних установ внесено 9 документів прокурорського реагування.
Також за результатами проведених перевірок органами прокуратури області зареєстровано 3 кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 146 КК України. Досудове розслідування проводять
місцеві органи поліції.
Крім цього, прокуратурою області з метою вжиття необхідних і вичерпних
заходів щодо дотримання прав громадян при наданні їм психіатричної допомоги підготовлено інформаційні листи керівництву Житомирської обласної
ради та Житомирської обласної державної адміністрації.

Довідково:
У системі соціального захисту населення Житомирської області
функціонує 15 інтернатних установ, зокрема 3 геріатричні пансіонати, 4 дитячі будинки-інтернати, 9 психоневрологічних інтернатів,
у яких проживають громадяни з психоневрологічними захворюваннями. Діє також обласний спеціальний будинок-інтернат, у
якому перебувають особи, котрі за станом здоров’я потребують
постійного стороннього догляду, побутового обслуговування,
кваліфікованого медичного обслуговування та реабілітаційних послуг. У 2017 році в зазначених установах на повному державному
утриманні соціальні послуги одержували 2,3 тис. одиноких непрацездатних громадян та людей з інвалідністю.
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ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА
ТА ЕКСПЕРТА‐СПЕЦІАЛІСТА
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ
ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ
Розвиток комп’ютерних технологій, науки, накопичення теоретичних рекомендацій надають можливість для створення нових методів роботи, підвищення рівня професіоналізму та збільшення коефіцієнта корисної дії кожного працівника правоохоронних органів, зокрема і фахівців, діяльність яких пов’язана
із розслідуванням злочинів.
З ухваленням нового Кримінального процесуального кодексу України (КПК
України) перед практиками постали нові питання, пов’язані з необхідністю усвідомлення законодавчих новел і втілення їх у свою діяльність. Під час роботи за
новим КПК України поступово формується і практика його застосування, виявляються прогалини правового регулювання, виробляється система принципів,
поглядів, ідей, концепцій і модельних норм щодо його розвитку, які виступа79
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ють теоретичним стрижнем та концептуальною основою правозастосовної та
правотлумачної діяльності1.
Загальними засадами кримінального провадження у КПК України проголошено законність, рівність перед законом і судом, презумпцію невинуватості,
забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, змагальність сторін та
свободу в поданні ними суду своїх доказів і в доведеності перед судом їх переконливості тощо.
У цьому контексті КПК України встановив і жорсткі вимоги щодо допустимості зібраних під час досудового розслідування доказів: будь-який доказ,
отриманий із порушенням порядку, передбаченого КПК України, внаслідок
істотного порушення прав і свобод людини, визнається недопустимим та не
може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не
може посилатися суд під час ухвалення судового рішення2.
Оперативність і ефективність застосування положень нового КПК України
неможливі без застосування сучасних інформаційних технологій та автоматизованих баз даних, оволодіння якими слідчими та прокурорами – на часі. Технічне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників є актуальним з огляду
на новації, що містяться в положеннях КПК України. Кодекс закріплює сучасні
інструменти для протидії злочинності, застосування яких повинно чітко відповідати вимогам законності. Очевидно, що однією з важливих умов підвищення
рівня протидії злочинності є широке використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу, які останніми роками зумовили прорив у сфері інформаційних технологій.
Інформаційні технології – це сукупність методів, інформаційних процесів із
використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, пошуку інформації, розосередження даних, доступ до
джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Для вирішення криміналістичних завдань нині накопичений чималий досвід застосування новітніх технологій у процесі запобігання, виявлення і розслідування злочинів, провадженні
окремих слідчих (розшукових) дій, здійсненні судових експертиз.
Інформатизація соціального середовища зумовила «технологізацію» криміналістики, розробку і впровадження інформаційних, цифрових, телекомунікаційних технологій. Інформаційні технології – нова категорія криміналістики,
що претендує на належне місце в її структурі. Використання технологічного
підходу здійснюється не лише в криміналістичній техніці, а й у криміналістичній
1
Тертишник В.М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні // Суспільно-політичні процеси: наук.-попул. вид. ГО «Академія політичних
наук». Київ, 2016. Вип. 4. С. 147–160.
2
Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI, ред. від 16 берез. 2018 р. // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17 (дата звернення: 16.04.2018).
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тактиці та методиці (технології провадження окремих слідчих дій, слідчі або
криміналістичні технології)3.
У зв’язку із вказаним метою нашої статті є визначення рекомендацій щодо
плану спільних дій слідчого, прокурора та експертів – фахівців у сфері інформаційних технологій під час огляду місця події та досудового розслідування,
зокрема проведення огляду апаратно-програмних комплексів електронних
баз даних.
У кримінальному провадженні під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із несанкціонованими діями та умисним
спотворенням інформації баз даних, яка обробляється у комп’ютерах, мережах та автоматизованих системах4, огляд апаратно-програмних комплексів
банків даних сьогодні є дуже актуальною процесуальною дією та одним із найголовніших доказів вини особи
Розслідування злочинів, пов’язаних в інкримінованому кримінальіз несанкціонованими діями та умисним ному правопорушенні. Це пов’яспотворенням інформації базз даних, яка зано з тим, що більша частина
обробляється у комп’ютерах,
ах, мережах таких кримінальних правопорута автоматизованих системах,
ах, спричи- шень вчиняється в економічній,
няє значні труднощі у зборі таа вилученні кредитно-фінансовій сферах,
криміналістично значущої для
ля слідчого а також у соціальних службах.
Розслідування
подібних
та прокурора інформації, а також визлочинів спричиняє значні трудвченні слідової картини подіїї
нощі, пов’язані зі збором та
вилученням криміналістично значущої для слідчого та прокурора інформації,
а також вивченням слідової картини події.
Комп’ютерні бази даних вирізняються складною внутрішньою організацією, нестандартним програмним забезпеченням для управління та обробки
накопичувальної інформації, розподіленою технологією зберігання даних та
мають обмеження прав на доступ до інформації з боку зовнішніх користувачів.
Для повноцінного проведення огляду електронних баз даних, правильного
вилучення техніки, матеріалів, копіювання інформації, що направляються для
проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні,
слідчому, прокурору необхідні кваліфікована допомога та консультація експерта, спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками в області
інформаційних технологій (IT-спеціаліст).
3
Шепитько В.Ю. Изменчивость криминалистики в ХХІ веке и ее задачи в современных
условиях // Криміналістика ХХІ століття: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (25–26 листоп.
2010 р.). Харків: Право, 2012. С. 57–58.
4
Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III, ред. від 7 берез. 2018 р. // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
2341-14/ (дата звернення: 16.04.2018).
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У цих випадках IТ-спеціалісти допомагають слідчому, прокурору виявити
сліди у вигляді змін стану бази, файлів програм її обробки, структури полів та
зв’язків, чим суттєво розширюють обсяг криміналістично значущої інформації
для доказів вчинення кримінального правопорушення5.
Особливості роботи підприємств та організацій з банками даних
Будь-які системи управління для роботи з базами даних (СУБД) створюються групами розробників за технічним завданням підприємства або організації,
з урахуванням типу накопичувальної та оброблюваної інформації, можливості
централізації при доступі до сервера робочих станцій користувачів.
Далі розробляються технічні вимоги до обладнання, на якому працюватиме програмний комплекс, а також схема доступу до СУБД окремих користувачів (наприклад, локальна мережа, файл-серверна або клієнт-серверна організація режимів доступу).
Цільове використання розроблюваних програмних модулів СУБД визначається специфікою виробництва. У зв’язку з цим є істотні відмінності систем
обробки даних у різних галузях економіки, науки, освіти, соціальних сферах
обслуговування тощо. Наприклад, програмні модулі для банківських установ
докорінно відрізняються від тих, що призначені для обробки даних на торговельному підприємстві або складі.
Після установки (або інсталяції) апаратно-програмного комплексу на місцях замовників і забезпечення розробниками необхідної технічної підтримки
персонал підприємства або організації навчається працювати із впровадженим
банком даних.
Паралельно з цим відбувається наповнення бази виробничою інформацією
для обробки, обчислень і видачі результатів.
Для захисту від несанкціонованого доступу користувачам присвоюються
певні повноваження. Такими, наприклад, є: необмежені (повні) права адміністратора, суперкористувача, директора, головного бухгалтера, або обмежені
повноваження, які надаються декотрим зовнішнім користувачам під час створення, перегляду і редагування інформації.
Для організації безпечного доступу кожному дозволеному користувачу
присвоюються ідентифікаційні імена (логіни) або номери, а також паролі.
Зазвичай роботою з регулювання наповнення, обробки, редагування баз
даних займаються окрема група або цілі відділи фахівців у сфері інформаційних технологій. Право доступу до простого наповнення баз даних без внесення структурних змін мають більшість користувачів усієї системи.
5
Нешко А.Н. Научно-методическое и организационное обеспечение судебной экспертизы компьютерных баз данных: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. URL: http://www.dslib.net/
kriminal-process/nauchno-metodicheskoe-i-organizacionnoe-obespechenie-sudebnoj-jekspertizy.
html (дата звернення: 16.04.2018).
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У процесі наповнення і роботи над банком даних у обслуговуючого персоналу (або користувачів мережі) формується певний кваліфікаційний рівень,
який відсутній у фахівця іншого підприємства, навіть якщо він має такі самі
рівень освіти і досвід роботи. Коло осіб, які можуть контролювати дії кваліфікованих суперкористувачів складно-структурованої бази даних, обмежене
не лише правами доступу, а й навичками роботи з великими масивами.
Ще один важливий фактор роботи з базами даних на окремому підприємстві – набуття так званого накопичувального досвіду в роботі над помилками,
усуненні збоїв у функціонуванні програмних комплексів і відступленні від правил технологічного режиму обробки інформації.
Найчастіше саме ці два чинники є джерелом навмисного спотворення інформації в базах даних, посягань на дані конфіденційного характеру, видалення слідів несанкціонованого втручання та інших злочинних дій. Використовуючи збої і помилки у процесах обробки інформації апаратно-програмних
комплексів, спричинені, зокрема, людськими факторами неуважності та халатності, злочинні користувачі безперешкодно можуть вносити зміни або навіть
видаляти дані на свою користь.
Під час розкриття кримінальних правопорушень, вчинених унаслідок маніпуляцій з інформацією, що зберігається у банках даних, на стадії досудового
розслідування необхідний кваліфікований огляд електронних баз даних на місці події з метою уточнення обстановки скоєння умисних злочинних дій і збору
доказів. Це досить складний процес, що потребує від учасників процесу теоретичної підготовки, наявності досвіду в дослідженнях баз даних, а також ґрунтовного вивчення ситуації, за якої було вчинено злочин.
Відповідно до ст. 71 КПК України6 сторони кримінального провадження мають право під час судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або використання його пояснень і допомоги. Фахівцем у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками
застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час
досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідної кваліфікації.
Для огляду електронних баз даних слідчий, прокурор можуть залучати фахівців у сфері інформаційних технологій.
Запрошений фахівець в області інформаційних технологій під час огляду
місця події може не лише усно консультувати слідчого та/або прокурора зі спеціальних питань, а й надати безпосередньо технічну допомогу у зборі матеріалів або електронних доказів для проведення необхідних судових експертиз у
кримінальному провадженні.
6
Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI, ред. від 16 берез. 2018 р. // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17 (дата звернення: 16.04.2018).
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Запорукою успішного і результативного огляду електронної інформації та
комп’ютерної техніки на місці вчинення злочину є своєчасність, максимальна
доступність, а також обмеження списку осіб, які є користувачами бази даних
на час огляду та до нього. Проте нерідко, для того щоб робота великих компаній, виробництв, соціальних служб або надання певних послуг не припинялися,
здійснюється цілодобовий безперервний доступ до банку даних необмеженої
кількості користувачів. Цей фактор, на жаль, заважає якісному огляду та вилученню доказів і сприяє швидкому знищенню (так званому затиранню) слідів
злочинного посягання. Тому однією з важливих деталей указаних оглядів є попереднє розроблення узгодженого плану дій представниками органів досудового розслідування і експертами-фахівцями.
Огляд місця вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з
електронними базами даних
Наведемо приблизний план дій (сценарій) слідчого, прокурора та експертафахівця під час огляду місця вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з електронними базами даних.
Так, слідчому та/або прокурору на час огляду місця події необхідно вжити
заходів щодо забезпечення максимального захисту цілісності інформації, що
цікавить слідство, для чого, у разі можливості, тимчасово обмежити доступ до
неї з боку зовнішніх користувачів, з’ясувати у керівників підприємства відомості про осіб, які мали безпосередній доступ до внесення змін і наповнення банку даних і користуються його контентом. Також можна скористатися журналами, табелями обліку робочого часу, переліком функціональних обов’язків,
зазначених під час прийому на роботу. Крім того – журналами, у яких фіксуються відомості про присвоєні ідентифікаційні дані для доступу до бази даних працівників підприємства, як-от логін і пароль, а також їх повноваження: необмежений (повний) доступ або деякі встановлені обмеження на зміну інформації, з
відповідними підписами; відомості про технічну документацію на встановлене
програмне забезпечення, призначене для управління (обробки) базами даних,
технічні вимоги або рекомендації розробників програмного забезпечення на
розміщення масиву даних і розподілу доступу до нього по локальній мережі;
список встановленого обладнання (наприклад, в межах локальної мережі – це
серверна станція і приєднані до неї через мережу робочі комп’ютери користувачів із зазначенням їх моделей і основних технічних характеристик), схема локальної мережі підприємства або організації з розподілом статичних IP-адрес
на окремі робочі комп’ютери (якщо мережеві адреси не мають змінюваного
характеру) тощо.
Доцільним також буде залучення до огляду осіб, які не входять до кола
підозрюваних, але безпосередньо займаються базою даних. Це, зокрема,
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системні адміністратори, мережеві інженери, інженери-розробники, які здійснюють технічний супровід СУБД. Вони можуть вказати на подробиці розташування структурних відомостей у базі, табличні залежності, ключові значення
для швидкого пошуку або вільного переміщення по зв’язаних даних, правила
введення запитів на пошук і подальше редагування полів бази даних, повідомити ідентифікаційні номери, логіни та паролі, за якими можна отримати доступ до захищеної області даних з правами суперкористувача (адміністраторів) тощо.
Після отримання прямого доступу до даних, у присутності понятих або осіб,
які можуть засвідчити дії слідчого, прокурора і фахівця, проводять безпосередній ґрунтовний огляд інформації, з фіксацією подій і вилученням (копіюванням) даних, що цікавлять слідство, для подальшого призначення відповідних
судових експертиз.
Слід вказати, що з метою більш повного, результативного та зрозумілого
для всіх учасників огляду події, що відбуваються, фіксуються на екрані монітора за допомогою фото-, відеозйомки, створюються скріншоти (знімки екрана)
засобами встановленої операційної системи. Наприклад, під час переміщення
між вікнами і таблицями програми або виведення на екран залежних один від
одного даних можна скопіювати отримані графічні зображення екрана в окремий файл, який додається на інформаційному носії до протоколу огляду місця
події. Цей файл також можна додавати у друкованому вигляді.
Під час пошуку за ключовими словами інформації, яка цікавить слідчого,
проводиться фіксація у протоколі відповідних запитів. Таке може бути корисно
і при призначенні надалі відповідних судових експертиз.
Зважаючи на те, що під час проведення огляду місця події та інших слідчих
дій зазвичай застосовується їх фіксація технічними засобами, доречними будуть і коментарі фахівця та слідчого щодо дій, які ними проводяться, зокрема
описування предметів, що оглядаються, техніки, файлів тощо. Це допоможе
грамотно і зрозуміло пояснити технічні та програмні терміни присутнім.
Отже, впровадження інноваційних технологій у практику досудового розслідування має суттєве значення для процесу збору доказів вини підозрюваного та оптимізації кримінального провадження. Залучення експерта-спеціаліста
з інформаційних технологій для проведення слідчих дій сприяє збільшенню інформативності зібраних даних під час проведення огляду, надає наочну візуалізацію місця події, завдяки чому можна досягти високої ілюстративної якості.
Перелік розглянутих у статті технічних характеристик і потенційних можливостей усіх інновацій, які можуть бути застосовані для реалізації завдань,
визначених у ст. 2 КПК України, не є вичерпний, і, очевидно, інформаційні технології у сфері комунікації, обробки інформації, баз даних найближчим часом
стануть основою ери нового цифрового кримінального судочинства.
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ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ПРИПИНЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ,
ДЕ ЛЮДЕЙ УТРИМУВАЛИ ПРОТИ ВОЛІ
Упродовж 2017–2018 років органами прокуратури Дніпропетровської області посилено увагу до захисту конституційних прав і свобод громадян, які
примусово утримуються в центрах для надання допомоги у лікуванні від наркотичної та алкогольної залежності.
Проведеними перевірками встановлено непоодинокі факти порушення
законодавства суб’єктами, що здійснюють свою діяльність під виглядом реабілітаційних центрів. Зокрема, це примусове поміщення людей до вказаних
центрів, неналежне утримання в антисанітарних умовах без надання реальної
медичної допомоги, побиття, примушування до праці, вилучення документів,
банківських карток тощо.
Так, правоохоронними органами встановлено, що у реабілітаційному
центрі в с. Орловщині Новомосковського району 36-річному чоловікові, який
проходив там лікування від алкогольної залежності, спричинено несумісні
з життям тілесні ушкодження. Після цього випадку діяльність центру припинено. Двом особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.
Ще один подібний приклад стосується реабілітаційного центру в Томаківському районі на Дніпропетровщині. В одному з житлових будинків перебувало 15 осіб, які незаконно утримувались під приводом надання
реабілітації літнім людям. Згодом з’ясовано, що перебування
у так званому реабілітаційному
центрі відбувалось на платній
основі з використанням платіжних документів, що належали
утримуваним особам.
Про функціонування центру
органам державної влади, місцевого самоврядування відомо
не було. Наразі його діяльність
припинено та скеровано до
суду обвинувальний акт стосовІнтер’єр «реабілітаційного центру»
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но пастора вказаного центру за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357,
ч. 1 ст. 190 КК України (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом
або іншим важливим особистим документом; шахрайство).
Також триває судовий розгляд кримінального провадження щодо співробітника реабілітаційного центру в с. Василівці Солонянського району за вчинення злочинів за ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України (катування; незаконне
позбавлення волі або викрадення людини). У січні 2018 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі
23-річного громадянина правоохоронними органами встановлено, що за цією
адресою виявлено ще 12 людей, які повідомили, що під час їх незаконного
утримання у реабілітаційному центрі без проведення будь-якого лікування застосовувались психологічні та фізичні заходи впливу. Наприклад, за непокору
їх на 2–4 дні прив’язували до стільця, позбавляючи їжі та можливості справляти
фізіологічні потреби.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
У березні 2018 року до правоохоронних органів звернувся ще один громадянин, у якого вилучено особисті документи під час перебування у реабілітаційному центрі однієї з церков у місті Дніпрі. Зі слів чоловіка, пацієнти, які
знаходяться у цьому закладі на так званому лікуванні, переважно утримуються
проти їх волі. Цих осіб примушують безкоштовно працювати, а до тих, хто відмовляється, застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Наразі
до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного позбавлення волі людей (ч. 2 ст. 146 КК України). Досудове розслідування триває.
Загалом за результатами проведених додаткових перевірок органами прокуратури та поліції внесено відомості до ЄРДР за 5 фактами вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного утримання громадян у
реабілітаційних центрах на території області та звільнено 17 незаконно утримуваних осіб. Крім того, у 3 провадженнях вказаної категорії обвинувальні акти
скеровано до суду для розгляду по суті.
Робота на зазначеному напрямі триває.
Інформацію підготовлено прес-службою
Прокуратури Дніпропетровської області
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НА ОДЕЩИНІ ПРАВООХОРОНЦІ,
КООРДИНОВАНІ ПРОКУРАТУРОЮ,
ЛІКВІДУВАЛИ 10 ОРГАНІЗОВАНИХ
ЗЛОЧИННИХ ГРУП
Прокуратура Одеської області разом з іншими правоохоронними органами вживає заходи, спрямовані на виявлення та припинення діяльності
організованих злочинних груп на території регіону.
Спільними діями силові відомства упродовж 2017 року знешкодили
10 злочинних груп, які займалися виготовленням, збутом та контрабандою
наркотиків і психотропних речовин, розповсюдженням порнографічної
продукції, розбійними нападами та бандитизмом.
Минулого року правоохоронці регіону скерували до суду обвинувальні
акти стосовно 44 учасників організованих груп, які вчинили понад 50 кримінальних правопорушень.
Крім того, за результатами розгляду у судах кримінальних проваджень,
обвинувачення в яких підтримували співробітники прокуратури, до позбавлення волі засуджено 12 учасників організованих груп.
Уже в 2018 році до суду для розгляду по суті прокуратура скерувала обвинувальні акти стосовно учасників 4 злочинних угруповань, що обвинувачуються у вчиненні майже 90 кримінальних правопорушень.
Зокрема, співробітники прокуратури Одеської області направили до
суду обвинувальний акт стосовно чотирьох представників злочинного
угруповання, які за даними слідства привласнили 2,3 млн грн коштів Державного підприємства «Морський торговельний порт „Южний”».
Також з’ясовано, що в 2016 році посадова особа державного підприємства організувала злочинну групу, до складу якої увійшли її родичі та близькі друзі. Користуючись своїми повноваженнями, вона перераховувала
співучасникам злочину кошти з бюджету під виглядом заробітної плати та
виплат на утримання дитини. Оскільки співучасники не мали жодного
стосунку до діяльності підприємства,
незаконно отримані кошти вони розділили між собою за ієрархією.
Розпочався судовий розгляд
і стосовно учасників злочинного
угруповання, яких обвинувачують
у привласненні соціальної допомоги
Морський торговельний порт «Южний» для малозабезпечених сімей.
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Зокрема,
правоохоронці
встановили, що депутат Овідіопольської районної ради організував злочинну групу, до складу
якої увійшли колишній начальник управління, керівник відділу
та головний спеціаліст Овідіопольської райдержадміністрації.
До злочинної діяльності вони залучили щонайменше 70 осіб. Для
реалізації протиправної схеми
з оформлення соціальної допомоги ділки пропонували громадянам, зареєстрованим на території
району, надати свої персональні
дані. Однак законних підстав для
отримання допомоги з бюджету
У привласненні соціальної допомоги для
ці мешканці району не мали.
Унаслідок таких дій злочин- малозабезпечених сімей підозрюються
службові особи місцевих органів влади
на група привласнила понад
5 млн грн із бюджету, що мали надійти малозабезпеченим сім’ям для покращення їх матеріального становища.
Також у цьому році набрав законної сили вирок Приморського районного суду м. Одеси, яким представників сумнозвісного злочинного угруповання «Стояна» засуджено до понад 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Провину двох двоюрідних братів – активних виконавців тяжких та особливо тяжких злочинів доведено прокурором у суді в повному обсязі.
Учасників банди визнано винними в умисному вбивстві, знищенні приватної власності та зберіганні наркотиків.
За даними слідства, у 2007 році ці бандити жорстоко вбили співробітника Державної інспекції з питань праці. Сталось це поблизу дитячого майданчика в Одесі. Від множинних порізів мисливським та кухонним ножами
потерпілий помер на місці від значної втрати крові.
Крім того, брати-лиходії підпалили горючою сумішшю і знищили низку
приміщень та квартир, серед них – кафе на вул. Куйбишева та два помешкання поблизу ринку «Привоз».
Під час затримання правоохоронці виявили у нападників кокаїн.
Інформацію підготовлено прес-службою
Прокуратури Одеської області
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ЕФЕКТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
ЗАПОРУКА РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ,
ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ НЕОЧЕВИДНОСТІ
Найнебезпечнішим злочином проти людини є вбивство. Якісне розкриття
та розслідування кожного такого кримінального правопорушення, особливо
вчиненого в умовах неочевидності, потребує високого рівня професійності
правоохоронців.
Органами прокуратури області забезпечується належний нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.
Так, за ефективного процесуального керівництва органів прокуратури
Хмельниччини упродовж 2017–2018 років розкрито 32 умисні вбивства, вчинені
на території області.
Наведемо найбільш промовисті приклади.
Розкрито умисне вбивство мешканки міста Києва, тіло якої виявили на
території Хмельницької області
У меліоративному каналі в одному із сіл на Хмельниччині було виявлено
тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті.
Як з’ясувалось під час досудового розслідування, це вбивство, вчинене з
корисливих мотивів, було добре спланованим та підготовленим.
Завдяки належному процесуальному керівництву прокуратури області,
вжитим скоординованим заходам органів досудового розслідування та оперативних підрозділів Національної поліції правоохоронці швидко вийшли на слід
підозрюваного, яким виявився мешканець столиці.
40-річний чоловік був знайомий зі своєю ровесницею, яка мала власне житло у місті Києві. Знаючи, що жінка проживає одна і не має близьких родичів,
зловмисник вирішив за будь-яку ціну заволодіти її квартирою.
Реалізуючи свій злочинний умисел, він запропонував потерпілій поїхати
з ним у Хмельницьку область. Під час спільного перебування у селі Городянці
Шепетівського району, опівночі, зловмисник наніс жертві близько 11 ударів у голову, а потім втопив у водоймі, заволодівши при цьому ключами від її квартири.
Повернувшись у столицю, з житла він забрав паспорт потерпілої та документи на квартиру.
Після цього зловмисник розробив і втілив у життя шахрайську схему
з продажу квартири. Називаючись представником власниці, яка перебуває за
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кордоном і не може особисто проводити переговори щодо продажу житла,
він підшукував покупців. 33-річна киянка, якій він також повідав цю історію, за
окрему плату погодилась йому допомогти. Тож зловмисник знайшов покупця
й у паспорт убитої ним жінки вклеїв фото нової знайомої. Після цього в нотаріальній конторі в присутності шахрая, його пособниці та третіх осіб було укладено договір купівлі-продажу на суму понад півмільйона гривень.
За результатами проведених обшуків за місцем проживання у причетних
до вчинення злочинів осіб, нотаріальній конторі здобуто беззаперечні докази
винуватості підозрюваного та його спільниці.
Крім того, на території Одеської області розшукано транспортний засіб, на
якому зловмисник перевозив тіло. Під час ретельного огляду автомобіля в салоні виявлено сліди крові потерпілої.
Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної
особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктом 6 ч. 2
ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України. За вчинене призначено
покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спільницю визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та засуджено до покарання
у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Викрито членів організованої злочинної групи, які з метою заволодіння
чужим майном труїли людей смертельно небезпечним медичним
препаратом
Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю Прокуратури Хмельницької області затверджено
обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи, які з метою
заволодіння чужим майном труїли людей смертельно небезпечним медичним препаратом.
Завдяки правильно обраним
методикам розкриття злочину, а також тактиці проведення слідчих (розшукових) дій,
унаслідок кропіткої та чітко
спланованої роботи правоохоронців області встановлено, що
організатором злочинної групи
була раніше судима за крадіжки
23-річна мешканка одного із сіл
Миколаївської області, яка спо91
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чатку втягнула у злочинну діяльність свого, також уже судимого за шахрайства
та грабежі 29-річного знайомого уродженця Луганщини, а згодом і 30-річного
мешканця міста Запоріжжя.
В процесі протиправної діяльності учасники групи розділили злочинні ролі,
узгодили спеціальні правила поведінки та розробили план незаконного заволодіння майном громадян.
Угруповання здебільшого діяло та вишукувало потенційних потерпілих
у розважальних закладах, на курортах та базах відпочинку. Для цього в автопрокаті вони орендували автомобілі, на яких «мандрували» територією усієї
країни. За легендою, організаторка групи зазвичай була «сестрою» двох інших
членів групи. Ті знайомились із майбутніми жертвами, входили в довіру, а тоді
підсипали їм у їжу або напої медичний препарат, який викликав непритомність,
після чого їх грабували.
Жертвами грабіжників стали і двоє хмельничанок, які у серпні минулого
року відпочивали в одному з розважальних закладів обласного центру. Вони
погодились на пропозицію зловмисників підвезти їх додому та по дорозі випити кави.
Реалізуючи свій злочинний умисел, кривдники з метою заволодіння майном своїх «нових знайомих» потай підсипали їм у напій медичний препарат
«Азалептин», який є несумісний з алкоголем та неконтрольоване вживання
якого призводить до смерті.
Дочекавшись доки внаслідок дії медичного препарату 29- та 32-річна жінки
знепритомніють, зловмисники заволоділи їх майном – мобільними телефонами та прикрасами.
Одна із жінок через отруєння померла прямо на вулиці, а її подругу лікарям
вдалось врятувати.
За результатами досудового розслідування, проведеного за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області слідчим управлінням
Головного управління Національної поліції в області, зібрано достатню кількість доказів для оголошення трьом членам організованої групи про підозру
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, пунктами 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, пунктами 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185
КК України.
Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні прокуратурою області направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.
Інформацію підготовлено прес-службою
Прокуратури Хмельницької області
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Наталя Панафеда
прокурор відділу організації діяльності
у сфері запобігання та протидії корупції
Департаменту підтримання обвинувачення
та представництва інтересів держави в судах
Генеральної прокуратури України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ, ЩОДО ПОРУШЕННЯ
ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ТА ПРИЧИНИ ЇХ ЗАКРИТТЯ
Після початку електронного декларування найбільш актуальним питанням
є правильність застосування норм Закону України «Про запобігання корупції»
(Закон) стосовно дотримання вимог фінансового контролю в частині подання
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларація).
Аналіз причин закриття справ про порушення вимог фінансового контролю
засвідчив певні проблеми правозастосування.
1. Закриття справ на підставі пункту 1 ст. 247 КУпАП
1.1. Неправильне визначення поняття правопорушення, пов’язаного
з корупцією
Згідно із Законом України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII (198-19) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) слова «вчинення
адміністративних корупційних правопорушень» замінено словами «вчинення
правопорушень, пов’язаних з корупцією», тобто законодавець розмежовує ці
поняття не тільки як окремі терміни, а й за юридичними наслідками для особи.
Поняття цих правопорушень розкрито у ст. 1 Закону, а саме: правопорушення, пов’язане з корупцією, − це діяння, що не містить ознак корупції, але
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порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
Судами не завжди враховується те, що суттєва відмінність правопорушення, пов’язаного з корупцією, від корупційного правопорушення полягає в тому,
що ознаки корупції, визначені у ст. 1 Закону (використання особою наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи надання неправомірної вигоди особі), не підлягають встановленню і доведенню у справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Так, постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 29 вересня
2017 року провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, закрито за відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення
(№ 761/30515/17).
Обґрунтовуючи таке рішення, суд зазначає відсутність суб’єктивної сторони правопорушення, тобто вини у формі прямого чи непрямого умислу,
що унеможливлює, на думку суду,
Помилкове трактування
ння судом притягнення особи до адміністранорм Закону й ототожнення
ння понять тивної відповідальності за цією
«корупційне правопорушення»
ушення» і статтею, та посилається на те,
«правопорушення, пов’язане
ане з коруп- що обов’язковими ознаками склацією» призводять до неправильного
равильного ду корупційного правопорушення є
їх застосування
умисна форма вини, використання
свого службового становища та наданих повноважень, і мета – одержання
неправомірної вигоди.
Зокрема, у мотивувальній частині постанови суд наводить визначення корупційного правопорушення та корупції, які містяться у ст. 1 Закону, водночас
правопорушення, яке інкримінується особі за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, є правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Помилкове трактування судом норм Закону й ототожнення понять «корупційне правопорушення» і «правопорушення, пов’язане з корупцією» призводять до неправильного їх застосування.
1.2. Неправильне встановлення суми доходу, яка підлягає декларуванню,
як суттєва зміна майнового стану відповідно до вимог ч. 2 ст. 52 Закону
Правильне визначення суми доходу, після отримання якого у суб’єкта виникає обов’язок повідомлення про суттєву зміну в майновому стані, має вирішальне значення для кваліфікації правопорушень за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.
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Згідно з нормами, які містяться у ст.ст. 164, 165, 168 Податкового кодексу
України (ПК України), та роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 11 серпня 2016 року № 3 поняття «дохід» у розумінні
антикорупційного законодавства включає в себе податки та збори.
У більшості справ про адміністративне правопорушення прокурори правильно орієнтують суди на притягнення осіб до відповідальності: якщо сума нарахованого цим особам доходу перевищує встановлену законодавством межу.
Водночас трапляються випадки помилкового визначення прокурором
суми, після отримання якої у суб’єкта декларування виникає обов’язок повідомлення НАЗК.
Так, під час судового розгляду Суворовським районним судом м. Одеси протоколу щодо порушення вимог фінансового контролю керівником апарату
Комінтернівського районного суду Одеської області, який не повідомив НАЗК
про отримання заробітної плати в розмірі 80 749 грн, прокурор не підтримав
протокол та просив суд закрити провадження у справі, оскільки фактично
отримана сума доходу менша, ніж нарахована (№ 523/16191/17). Судом враховано думку прокурора та справу закрито.
Однак здебільшого судами за аналогічних обставин особи визнаються винними у порушенні вимог фінансового контролю, що свідчить про різне застосування судами норм антикорупційного законодавства, а отже, потребує узагальнення практики застосування матеріального і процесуального законів та
оприлюднення правових позицій.
1.3. Неправильне визначення вартості майна, яке підлягає декларуванню,
або факту наявності грошової оцінки майна на момент його набуття
Так, відповідно до ст. 46 Закону декларуванню підлягає цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування
або членам його сім’ї на праві приватної власності, об’єкти нерухомості, що
належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок
якого набуте таке право, тощо. При цьому необхідно зазначати дані щодо
виду, характеристики майна, його місцезнаходження, дату набуття майна у
власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.
Водночас постановою від 5 травня 2017 року Новозаводського районного
суду м. Чернігова закрито справу за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП стосовно судді Деснянського районного суду м. Чернігова, який отримав дохід у вигляді спадщини (земельної ділянки), але не подав повідомлення про суттєву зміну в майновому
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стані. Рішення мотивовано тим, що особі була невідома її вартість, оскільки не проведено експертну оцінку набутої у власність земельної ділянки. При
цьому судом не враховано, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки
була проведена особою майже відразу після отримання спадщини (її розмір
становив 135 тис. грн) у зв’язку з укладенням договору оренди вказаної ділянки
із суб’єктом господарювання (№ 751/1780/17).
Апеляція прокурора на це рішення повернута у зв’язку з тим, що була подана особою, яка не наділена правом апеляційного оскарження.
На підставі аналізу судових рішень встановлено, що прокурори правильно
орієнтують суд, застосовуючи роз’яснення НАЗК від 11 серпня 2016 року № 3
щодо визначення вартості майна, проте відсутність апеляційної практики не
завжди дає змогу довести свою позицію в апеляційній інстанції.
1.4. Суб’єктивна сторона правопорушення та проблеми її встановлення
в суді
Склад адміністративного правопорушення, передбаченого в ст. 172-6
КУпАП, є формальним. Суб’єктивна сторона цього правопорушення визначається ставленням особи до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу.
Разом із тим недоведеність наявності умислу в особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, на вчинення правопорушення є причиною
закриття справи за відсутністю складу правопорушення.
Так, постановою Червонозаводського районного суду м. Харкова від
3 жовтня 2017 року закрито провадження у справі стосовно проректора з
науково-педагогічної роботи комунального закладу, який несвоєчасно направив повідомлення про суттєві зміни
Недоведеність наявності
ості умислу в майновому стані шляхом заповнев особи, яка притягається
ься до адмі- ння відповідної форми на веб-ресурсі
ністративної відповідальності,
льності, на (№ 646/6565/17).
вчинення правопорушення
ння є причиЗ аналогічної підстави постаноною закриття справи за відсутністю вою Новозаводського районного суду
складу правопорушення
я
м. Чернігова від 11 жовтня 2017 року
закрито провадження у справіі стосовно головного державного ревізораінспектора ГУ ДФС у Чернігівській області.
Суд зазначив, що суб’єктивна сторона цього правопорушення характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу, вчинення цього
діяння через необережність виключає притягнення особи до адміністративної відповідальності. В матеріалах адміністративної справи відсутні докази,
які підтверджували б наявність в діях особи умислу на порушення вимог фінансового контролю, оскільки немає відомостей про наявність в діях особи корупційного інтересу (№ 751/5666/17).
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Натомість наявна й інша судова практика.
Так, постановою Печерського районного суду м. Києва від 18 травня
2017 року притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу
в розмірі 1700 гривень народного депутата України, який несвоєчасно здійснив
повідомлення про суттєву зміну в майновому стані – придбання транспортного засобу (мотоцикла) Harley-Davidson, 2012 року випуску. Суд зазначив, що
своїми діями особа порушила встановлені цим Законом вимоги щодо подання
повідомлення у визначений спосіб (№ 757/11255/17).
Цей приклад свідчить про неоднакове застосування Закону. При цьому судами не завжди враховується ставлення особи до наслідків, які тягне за собою
порушення встановлених Законом вимог, заборон та обмежень.
Як уже зазначалося, у ст. 1 Закону визначено правопорушення, пов’язане
з корупцією, як діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені
Законом вимоги, заборони та обмеження.
Згідно із ст. 68 Конституції України необхідно неухильно додержуватися
Конституції України та законів України, а незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Таким чином, прокурори правильно орієнтують суд на притягнення особи
до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, якщо не встановлено поважних причин (у разі кваліфікації правопорушення за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) для його порушення, оскільки особи, уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають не тільки
права, а й встановлені Законом обов’язки, у тому числі щодо декларування.
1.5. Встановлення поважності причин
Єдиною кваліфікуючою ознакою правопорушення, передбаченого в ч. 1
ст. 172-6 КУпАП, є встановлення поважності причини несвоєчасного подання
декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Оскільки законодавець не передбачив таких причин, Генеральна прокуратура України з метою правильного застосування Закону та визначення їх переліку звернулася до провідних наукових установ (Національної школи суддів
України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та
ін.), які висловили з цих питань свою правову позицію. Регіональні прокурори
ознайомлені з її змістом та враховують її положення під час надання висновку
прокурора в кожному судовому засіданні відповідно до вимог ст. 250 КУпАП.
Зважаючи на судову практику, поважними визнавалися причини, через які
особа об’єктивно не могла виконати обов’язок, встановлений Законом, зокрема хвороба, стихійне лихо (повінь, пожежа, землетрус), перебування (тримання) під вартою тощо.
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Неналежне функціонування Єдиного держаного реєстру декларацій (Реєстр)
також визнано поважною причиною несвоєчасного подання е-декларації
(рішення НАЗК від 4 квітня 2017 року № 124, від 8 червня 2017 року № 224).
Згідно з цими рішеннями період (періоди) неналежного функціонування
Реєстру визначається окремим рішенням НАЗК на підставі інформації, наданої
адміністратором Реєстру, та акта (актів), підписаного посадовими особами
НАЗК.
Зокрема, постановою Вінницького міського суду Вінницької області від
28 серпня 2017 року у справі про притягнення до відповідальності заступника начальника управління − наПоважними причинами,
ами, через чальника відділу Вінницької ОДПІ
які особа не могла своєчасно
асно подати за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП встановлено
е-декларацію, відповідно
о до судової причиною несвоєчасного подання
практики є хвороба, стихійне
ихійне лихо, декларації технічні проблеми у роперебування (тримання) під вартою, боті офіційного веб-сайту НАЗК
а також неналежне функціонування
кціонування (№ 127/17322/17).
Поважною причиною несвоєРеєстру
часного подання декларації судом
також визнано перебування особи у стані нервового стресу, викликаного сильним душевним хвилюванням.
Зокрема, закрито провадження у справі стосовно начальника відділу ліцензування та контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Головного управління ДФС у м. Києві за відсутністю складу адміністративного
правопорушення.
Обґрунтовуючи в мотивувальній частині рішення відсутність суб’єктивної
сторони складу адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
передбаченого в ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, суд дійшов висновку, що невиконання вказаною особою вимог Закону України «Про запобігання корупції» обумовлено
технічною несправністю офіційного веб-сайту НАЗК, а також перебуванням у
стані нервового стресу, викликаного сильним душевним хвилюванням − через
втрату близького родича (№ 761/14048/17).
Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 18 жовтня
2017 року закрито провадження стосовно заступника начальника Департаменту внутрішніх інвестицій «ДП НЕК Укренерго», який несвоєчасно, без поважних причин, подав щорічну декларацію за 2016 рік.
Прокурор правильно орієнтував суд щодо наявності поважних причин –
медичного висновку лікаря про обмеження фізичного, психо-емоційного навантаження та усунення роботи за комп’ютером строком на 4 місяці після перенесеного 21 лютого 2017 року оперативного втручання (тобто до 21 червня
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2017 року), що підтверджено листками непрацездатності та випискою із амбулаторної карти хворого (№ 761/33929/17).
Прокурорами в судових засіданнях правильно ставиться питання про дослідження наявності таких підстав та його документальне засвідчення відповідними документами (листком непрацездатності особи, наказом про відрядження, показаннями свідків тощо).
1.6. Недотримання законодавцем концепції якості закону та принципу
правової визначеності, що унеможливлює притягнення особи до
відповідальності
При цьому судом враховується правова позиція Європейського суду з
прав людини (ЄСПЛ), викладена в рішенні у справі «Щокін проти України» від
14 жовтня 2010 року, про його доступність для заінтересованих осіб, чіткість та
передбачуваність застосування та рішення Конституційного Суду України від
22 грудня 2010 року № 23-рп/2010 за конституційним зверненням громадянина Багінського А.О. щодо офіційного тлумачення положення частини першої
статті 14-2 КУпАП. Згідно з цим рішенням обмеження основних прав людини та
громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови
забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями.
Так, у зв’язку з недосконалістю податкового законодавства, яке не містить
чіткого та однозначного визначення поняття «дохід в цілях декларування»,
та недоведеністю умислу особи всупереч вимогам фінансового контролю постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 28 вересня 2017 року
закрито за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення
провадження у справі за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (№ 761/1937/17).
Особа несвоєчасно повідомила про суттєві зміни у майновому стані, тобто про отримання доходу від Державної казначейської служби України, у розмірі 200 000 грн як відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових
чи службових осіб, розмір якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат,
встановлених на 1 січня 2016 року (тобто суму 68 900 грн).
На думку суду, оскільки Податковий кодекс України не відносить суми
втрат, заподіяних платнику податку незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів
досудового розслідування, прокуратури або суду, до розрахунку загального
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місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (ст. 165 ПК
України), то норми податкового законодавства не містять чіткого та однозначного розуміння того, що отримані суб’єктом декларування суми витрат є саме
доходом в цілях декларування.
Прокурором вказане рішення оскаржено, оскільки судом неправильно застосовано рішення ЕСПЛ. Зокрема, звернуто увагу на те, що поняття доходу
міститься в ст. 164.2 ПК України. Крім цього, згідно з підпунктом 14.1.54 пункту
14.1 ст. 14 цього Кодексу доходом фізичної особи – платника податку є дохід з
джерелом його походження з України – будь-який дохід, отриманий, зокрема,
резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України
та сума відшкодованої матеріальної шкоди, у тому числі сума витрат, заподіяних платнику податків актами, визнаними незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються
державою в порядку, встановленому законом у розумінні Кодексу.
Недотримання законодавцем
принципу
правової визначеності
До поняття доходу фізичної
ізичної осозакону
(визначення
терміну поби – платника податкуу віднесено,
дання
декларації
в
разі
припинензокрема, суму відшкодованої
аної матеріня
діяльності)
стало
підставою
альної шкоди, у тому числі
слі суму витрат, заподіяних актами, визнаними для закриття Апеляційним судом
незаконними рішеннями,
и, діями чи Івано-Франківської області через
бездіяльністю органів, що здійсню- відсутність складу адміністративють оперативно-розшукову
кову діяль- ного правопорушення адміністраність, органів досудового
го розсліду- тивної справи стосовно першого
заступника начальника управління
вання, прокуратури або суду
Державної пенітенціарної служби в
Івано-Франківській області, який
несвоєчасно, без поважних причин, подав декларацію у зв’язку з припиненням діяльності (звільненням) та був визнаний винним судом першої інстанції
(№ 344/9125/17).
Апеляційний суд, приймаючи виправдувальне рішення, керувався ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини (справи «Хаджинастасіу проти Греції», «Кузнецов
та інші проти Російської Федерації», «Серявін та інші проти України», «Проніна
проти України»), зокрема щодо того, що ігнорування судом доречними аргументами сторони є порушенням, суди повинні зазначати з достатньою ясністю
підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення (відсутність законодавчого визначення терміну подання декларації в разі припинення діяльності унеможливлює
безумовну констатацію несвоєчасності такого подання).
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1.7. Причиною закриття справ зазначеної категорії на підставі пункту 1
ст. 247 КУпАП є дотримання судами принципу презумпції невинуватості,
коли усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь
(№№ 608/1009/17, 509/2268/17)
Цей принцип закріплюється у пункті 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини, пункті 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
пункті 2 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та принципі 36 Зводу принципів захисту всіх осіб, а також – у ст. 62 Конституції України.
Такий підхід застосував і ЄСПЛ у справі «Аллене де Рібермон проти Франції».
У рішенні від 10 лютого 1995 року в цій справі Суд зазначив, що сфера застосування принципу презумпції невинуватості є значно ширшою: він обов’язковий
не лише для кримінального суду, який вирішує питання про обґрунтованість
обвинувачення, а й для всіх інших суспільних відносин.
Застосування судами критерію доведення «поза розумним сумнівом», що
визначено у рішеннях ЄСПЛ «Ірландія проти Сполученого Королівства» від
18 січня 1978 року, «Коробов проти України» від 21 жовтня 2011 року, також є
підставою для закриття справ цієї категорії та співвідноситься з принципом
презумпції невинуватості.
На думку суду, доведеність вини може випливати із співіснування переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.
Так, закриваючи провадження стосовно судді Вищого адміністративного суду України, якого Печерським районним судом м. Києва притягнуто до
адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за несвоєчасне подання
повідомлення про суттєву зміну у майновому стані, Апеляційний суд м. Києва
зазначає, що матеріали справи не містять тієї сукупності доказів, яка б усунула обґрунтований сумнів щодо доведеності наявності в діянні особи складу інкримінованого правопорушення, а тому усі сумніви і припущення повинні
тлумачитися на її користь (№ 33/796/407/2018).
1.8. Неповнота матеріалів справи, які надійшли до суду (відсутність
достатніх доказів для притягнення особи до відповідальності)
Зокрема, постановою Солом’янського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року провадження у справі про притягнення судді Святошинського районного суду м. Києва до адміністративної відповідальності за вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП,
закрито за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення,
оскільки факт неповідомлення про зміни у майновому стані було документально спростовано скриншотом із сторінки електронної пошти з вітанням про
успішне збереження повідомлення про суттєві зміни у майновому стані в Реєстрі (№ 760/13859/17).
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Прокурор у справі погодився з указаним рішенням як обґрунтованим та законним, прийнятим з дотриманням вимог чинного законодавства.
Крім того, прокурор у справі погодився із обґрунтуванням рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 25 травня 2017 року в справі стосовно
начальника СУ ФР Офісу ВПП ДФС за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП про відсутність складу
адміністративного правопорушення.
Висновок суду щодо відсутності у вказаної особи обов’язку вносити відомості про об’єкт нерухомого майна до щорічної е-декларації, оскільки він не
перебував у володінні, користуванні або власності станом на останній день
звітного року, обґрунтовано відповідно до Роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів
фінансового контролю, затверджених рішенням НАЗК від 11 серпня 2016 року
№ 3, якими передбачено, що більшість об’єктів декларування (а саме: нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, транспортні
засоби, цінні папери, корпоративні права, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його
сім’ї, нематеріальні активи, активи, фінансові зобов’язання, членство в громадських об’єднаннях або входження до їх органів) декларується згідно з їх наявністю станом на останній день звітного року.
2. Стаття 38 КУпАП
2.1. Відсутність законодавчого визначення дати виявлення
правопорушення
У пункті 11 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) від 17 жовтня 2014 року «Про деякі
питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» (постанова) суди зобов’язано дотримуватися вимог ст.ст. 277, 277-2, 278 КУпАП під час розгляду
справ про адміністративні правопорушення.
Системний аналіз положень ст. 38 та інших норм КУпАП дає підстави для
висновку, що законодавець пов’язує початок обчислення строку з моментом,
коли встановлено, що у діях особи є склад правопорушення (встановлено правопорушення). Процесуально цей висновок оформлюється у вигляді протоколу. У ст. 254 КУпАП визначено, що про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол. Дії особи, що має право скласти протокол, до
моменту складання протоколу можуть свідчити, що виявлено окремі ознаки
правопорушення, але факт, що таке діяння містить склад адміністративного
правопорушення (встановлено об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону), зазначається тільки під час складання протоколу і саме з дати його
складення рахується строк накладання стягнення.
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Оскільки відповідно до ст. 256 КУпАП не вимагається в протоколі окремо
визначати дату виявлення правопорушення, а згідно зі ст. 251 КУпАП протокол про вчинення правопорушення є доказом у справі, доцільно вважати дату
складення протоколу датою виявлення правопорушення.
Однією з основних причин для закриття у 2017 році судами адміністративних справ зазначеної категорії на підставі пункту 7 ст. 247 КУпАП стало визначення судом іншої, ніж зазначено в протоколі про адміністративне правопорушення, дати виявлення правопорушення.
Так, постановою Першотравневого районного суду м. Чернівців від 14 червня 2017 року першого заступника начальника державної екологічної інспекції
в Чернівецькій області Головного
Оскільки відповідно до ст. 256
державного інспектора з охорони
КУпАП не ввимагається в протоколі
навколишнього природного сереокремо визн
визначати дату виявлення
довища визнано винним у вчиненні
правопоруше
правопорушення,
а згідно зі ст. 251
адміністративного правопорушенКУпАП прото
протокол про вчинення праня, пов’язаного з корупцією, передвопорушення є доказом у справі,
баченого в ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, а продоцільно вв
вважати дату складення
вадження у справі закрито у зв’язку
д
протоколу датою
виявлення правоіз закінченням строку накладення
порушення
адміністративного
стягнення
(№ 725/1455/17).
Вказане рішення обґрунтоване тим, що стосовно неподання особою повідомлення про суттєві зміни у майновому стані управлінню захисту економіки
в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України стало відомо наприкінці січня 2017 року, з моменту збору матеріалів (інформаційних довідок). Особа
надала первинні пояснення за фактом порушення вимог ст. 52 Закону 22 лютого 2017 року, а стосовно нього було складено протокол 31 березня 2017 року.
Отже, згідно з позицією суду про обставини правопорушення компетентному органу стало відомо 25 січня 2017 року, що і слід вважати датою виявлення
правопорушення. Враховуючи те, що з дня виявлення вчиненого особою адміністративного проступку минуло більше трьох місяців, вказану справу закрито.
Моментом початку обчислення строків давності притягнення до адміністративної відповідальності судами також визначались:
– дата надходження повідомлення про порушення вимог антикорупційного
законодавства (№№ 669/1133/17, 669/585/17);
– дата отримання інформації з НАЗК щодо реєстрації в інформаційнотелекомунікаційній системі (Реєстрі) та послідовності дій користувача
(№№ 676/599/17, 675/2124/17, 687/1517/17, 687/1491/17, 687/1410/17);
– дата виготовлення скриншоту зі сторінки офіційного сайту НАЗК
(№ 676/6440/17).
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Прокурори правильно орієнтують суд, що моментом виявлення правопорушення є дата складення протоколу, оскільки саме в цей момент уповноважений на виявлення корупційного правопорушення спеціально уповноважений суб’єкт, оцінюючи зібрані матеріали, доходить висновку про наявність чи
відсутність складу правопорушення, проте думка прокурора не завжди враховується судом, а відсутність апеляційної практики позбавляє можливості дієвого оскарження таких рішень у суді апеляційної інстанції.
2.2. Недотримання судами строків розгляду, встановлених законом
Аналіз причин закриття адміністративних проваджень зазначеної категорії
судами з цих підстав свідчить також про недотримання судами строків розгляду, визначених у ст. 277 КУпАП, та невиконання судами вимог ст.ст. 277-2,
278 КУпАП щодо підготовки до розгляду такої справи, що призводить до необґрунтованого перенесення судових засідань та, як наслідок, невиправданого
зволікання із судовим розглядом.
При цьому в пункті 11 вказаної постанови Пленуму ВССУ від 17 жовтня
2014 року суди зобов’язано дотримуватися вимог ст.ст. 277, 277-2, 278 КУпАП
під час розгляду справ про адміністративні правопорушення та вживати вичерпних заходів для дотримання розумних строків розгляду адміністративних справ.
Оскільки у випадку відкладення розгляду справи про адміністративні правопорушення строк накладення стягнення не зупиняється, постанова орієнтує
суддів на можливість зупинення цього строку на підставі ч. 4 ст. 277 КУпАП, але
судами ця норма не завжди використовується. Це призводить до затягування розумних строків судового розгляду адміністративних справ та ухилення
правопорушників від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
накладення стягнення (ст. 38 КУпАП).
Так, постановою Солом’янського районного суду м. Києва від 2 жовтня
2017 року на підставі цієї статті закрито провадження у справі стосовно начальника Солом’янського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в м. Києві у зв’язку із закінченням строків накладення
адміністративного стягнення з моменту виявлення правопорушення.
Адміністративний матеріал разом із протоколом, складеним 2 червня
2017 року, того ж дня надійшов до суду для розгляду по суті, проте судові засідання не відбувалися внаслідок неявки особи, стосовно якої складено протокол
(№ 760/9745/17).
За результатами судового розгляду матеріалів адміністративної справи
стосовно інспектора патрульної поліції Департаменту патрульної поліції у
м. Києві Солом’янським районним судом м. Києва прийнято рішення від 18 грудня 2017 року про закриття провадження на підставі ст. 38 КУпАП.
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Причинами тривалого (понад 4 місяці) судового розгляду стали неявка у
судові засідання особи, стосовно якої складено протокол, а також перебування судді у відпустці. Прокурором у справі неодноразово заявлялися клопотання про привід вказаної особи, проте судом вони до уваги взяті не були
(№ 760/15421/17).
У разі неявки особи, стосовно якої складено протокол, або її захисника без
поважних причин з метою збереження строків притягнення до відповідальності прокурорами в повному обсязі використовуються повноваження, надані
ст. 250 КУпАП, щодо заявлення клопотання відповідно до ст. 277 КУпАП про
зупинення строків розгляду справи (№№ 727/9258/17, 7727/12201/17).
Крім того, прокурорам необхідно орієнтувати суди на те, що згідно з пунктом 11 вказаної постанови суди зобов’язані реагувати на факти недотримання
встановлених КУпАП вимог з боку учасників процесу шляхом направлення листів відповідним організаціям і посадовим особам, які можуть звернути на це
увагу.
2.3. Закриття справ без встановлення винуватості особи
Одним із актуальних питань застосування законодавства є закриття адміністративних справ на підставі закінчення строків накладення адміністративного стягнення (ст. 38 КУпАП) без встановлення наявності вини особи у вчиненні
правопорушення, що інкримінується.
Прокурори, заперечуючи проти прийняття таких рішень, правильно вказують на те, що закриття адміністративних справ на підставі закінчення строків
накладення адміністративного стягнення не є реабілітуючою підставою. Закриття справ на цих підставах без встановлення винуватості особи надалі унеможливлює встановлення підстав для дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності особи, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення,
пов’язаного з корупцією.
Завданням КУпАП (ст. 1) є зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання
Конституції і законів України, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством. Проте постановлення таких рішень без встановлення винуватості особи не сприяє вирішенню завдань Кодексу та спотворює
ідею правосуддя (№ 638/10746/17).
3. Стаття 22 КУпАП
Відповідно до цієї статті у разі малозначності вчиненого адміністративного
правопорушення орган, уповноважений вирішувати справу, може звільнити
правопорушника від адміністративної відповідальності й обмежитися усним за105
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уваженням. Оскільки у статті не міститься визначення та переліку малозначних
правопорушень, це питання має вирішуватися у кожному конкретному випадку індивідуально, з урахуванням того, що малозначні правопорушення – це такі
дії, які не спричинили або не могли спричинити істотної шкоди суспільним та
державним інтересам, правам і свободам громадян або іншим цінностям, що
охороняються законом.
На практиці судді, вирішуючи питання про визнання правопорушення,
пов’язаного з корупцією, малозначним, посилаються на характеристики особи
правопорушника, ступінь протиправності вчиненого правопорушення, наявність обставин, що пом’якшують відповідальність, та інших обставин, за якими
можна визнати, що вчинене правопорушення є малозначним, а саме:
– фактично не була заподіяна шкода (№№ 277/1011/17, 277/1110/17);
– правопорушення пов’язане з неуважністю правопорушника та відсутністю негативних наслідків (№№ 300/707/17, 137/1193/17, 592/6431/17, 591/1287/17,
285/3838/17);
– щире каяття особи (№№ 757/34388/17, 552/6893/17, 609/1170/17,
760/10083/17);
– суб’єкт є людиною похилого віку, що не вміє користуватися комп’ютером, а також мережею Інтернет (№№ 554/9003/17, 358/1607/17);
– суб’єкт є інвалідом (№ 161/11694/17);
– особа не має власного комп’ютера та доступу до мережі Інтернет
(№ 592/7210/17);
– проживання особи у населеному пункті, який розташований на лінії зіткнення з тимчасово непідконтрольною органам державної влади України територією / надзвичайні обставини, які викликані бойовими діями на цій території
(№№ 219/10864/17, 219/10861/17);
– особа має на утриманні неповнолітніх дітей / утриманців (№№ 3/447/581/17,
309/2064/17);
– зайнятість особи на службі та складні сімейні обставини (№ 725/4588/17).
Так, обґрунтовуючи рішення від 13 жовтня 2017 року про закриття провадження на підставі ст. 22 КУпАП стосовно державного інспектора відділу
митного оформлення Львівської митниці ДФС, який несвоєчасно, без поважних
причин, подав декларацію за 2016 рік, Жовківський районний суд Львівської області врахував особу винного (раніше не притягувався до адміністративної
відповідальності), хворобу особи та її дитини, щире каяття (№ 444/1939/17).
Прокурори правильно орієнтують суд на те, що принциповість під час призначення покарання за вказаною категорією порушень є запобіганням вчиненню більш тяжких злочинів у цій сфері (ст. 366-1 КК України), а застосування
ст. 22 КУпАП суттєво знижує ефективність протидії правопорушенням, пов’язаним з корупцією, тому повинно мати винятковий характер.
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Таким чином, доходимо висновку, що основною проблемою в організації
роботи щодо участі прокурора у розгляді судами справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, є відсутність належної регламентації процесуальних прав і
Основною проблемою в організації рообов’язків прокурора в Законі, а також шляхів їх реаліза- боти щодо уучасті прокурора у розгляді судами справ про
п адміністративні правопоруції.
пов’я
з корупцією, є відсутність
Вказана неузгодженість шення, пов’язані
регламентації процесуальних
призводить до обмеження належної р
обов’я
прокурора в Законі, а таправа прокурора на апеляцій- прав і обов’язків
не оскарження. Також наявні кож шляхів їх реалізації
проблеми й у правозастосуванні, які потребують законодавчого врегулювання з метою підвищення ефективності роботи на цьому напрямі, а саме:
– недосконалість норм законодавства, що дає можливість різного трактування його окремих норм;
– відсутність єдиної судової практики у вирішенні питання про притягнення особи до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, яка
сформована здебільшого лише судами першої інстанції;
– неможливість оскарження судового рішення прокурором у суді апеляційної інстанції, що не сприяє однаковому застосуванню судами норм матеріального та процесуального права.
НОВІ ВИДАННЯ
Кримінальне провадження на підставі угод: навч.-наоч. посіб. /
[Севрук Ю.Г., Столітній А.В., Мала О.Р., Місюра Л.Ю. та ін.]. – Київ:
Національна академія прокуратури України, 2018. – 204 с.
ISBN 978-617-7500-40-6
Навчально-наочний посібник підготовлено на основі новітньої
прокурорської практики. У виданні розкрито норми національного
законодавства, яке регламентує інститут угод у кримінальному провадженні, а також міжнародні стандарти, практику Європейського
суду з прав людини та національних судів щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод.
Додатки до навчально-наочного посібника викладені у формі схем, що розкривають зміст
інституту угод у кримінальному провадженні та полегшують орієнтування в нормах чинного
кримінального процесуального законодавства, сприяють формуванню уявлення щодо їх реалізації. Видання містить зразки угод про визнання винуватості.
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ПРО ПРАКТИКУ ПРИТЯГНЕННЯ
ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ
ПРОКУРОРА
Безумовною запорукою швидкого, повного і неупередженого розслідування злочинів є ефективна організація процесуального керівництва у кримінальних провадженнях. З метою належного його здійснення законодавцем надані
органам прокуратури відповідні повноваження. Згідно з ч. 1 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації,
службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
У частині 4 ст. 40 КПК України визначено, що слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі.
Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення
досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим
розслідуванням, уповноважений, зокрема, доручати слідчому проведення
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у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій, давати вказівки щодо їх проведення (пункт 4 ч. 2 ст. 36 КПК України), а також доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам (пункт 5 ч. 2 ст. 36 КПК України).
Невиконання слідчим або оперативним підрозділом законних вказівок та
доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне
за собою встановлену законом відповідальність.
Таку відповідальність закріплено у ч. 1 ст. 185-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), відповідно до положень якої невиконання
посадовою особою законних вимог прокурора тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У статті 15 КУпАП також закріплено, що за ухилення від виконання законних вимог прокурора поліцейЗгідно з ч
ч. 1 ст. 185-8 КУпАП невикоські несуть адміністративну
нання посадовою
посадо
особою законних вимог
відповідальність на загальних
прокурора тягне
т
за собою накладення
підставах.
штрафу від двадцяти
д
до сорока неоподатСлід зазначити, що згідно зі
ковуваних мі
мінімумів доходів громадян
ст. 61 Конституції України ніхто
не може бути двічі притягнений до юридичноїї відповідальності
і
одного виду за
одне й те саме правопорушення. У частині 2 ст. 9 КУпАП вказано, що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає,
якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону
кримінальної відповідальності. Таким чином, притягнення особи до відповідальності за адміністративне правопорушення не виключає можливість притягнення
її до дисциплінарної відповідальності (дисциплінарного провадження). Крім того,
наявність дисциплінарного провадження не є обставиною, яка виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення за ст. 247 КУпАП.
Таким чином, законодавством про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за невиконання слідчим та/або оперативним
підрозділом законних вимог прокурора, які конкретно не визначені, а тому
можуть бути реалізовані у формі вказівки. Письмова вказівка та доручення
процесуального керівника у кримінальному провадженні фактично містять
вимогу про виконання слідчим, оперативним підрозділом процесуальних дій
та є за змістом однією із форм такої законної вимоги. Саме поняття «вимоги»
як категоричного звернення, що не допускає заперечень й обов’язкове для
виконання, ґрунтується на передбачених у пунктах 3, 4, 5 ч. 2 ст. 36 КПК України повноваженнях прокурора щодо надання доручень та вказівок слідчому,
органу досудового розслідування, а також доручень відповідним оперативним підрозділам про проведення у встановлений прокурором строк слідчих
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних
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дій. Тобто у цьому випадку положення ч. 2 ст. 36 КПК України конкретизують
процесуальну форму вимоги прокурора – вказівок (доручення), які можуть надаватися під час кримінального провадження.
Аналогічна позиція викладена у судових постановах апеляційних судів
Херсонської області від 1 серпня 2016 року № 766/3640/16-п, Харківської області від 16 серпня 2016 року № 642/3780/16-п, Дніпропетровської області від
19 жовтня 2016 року № 216/4390/16-п, Волинської області від 4 січня 2017 року
№ 161/13045/16-п, а також ДобропільЗаконодавством про адміністра- сського міськрайонного суду Донетивні правопорушення передбачено цької області від 7 лютого 2017 року
відповідальність за невиконання
онання слід- № 227/4670/16-п.
чим та/або оперативним підрозділом
Водночас існує і протилежна думзаконних вимог прокурора,
ора, які кон- ка, відповідно до якої у диспозиції
кретно не визначені, а тому можуть сст. 185-8 КУпАП передбачено настанбути реалізовані у формі вказівки
ня відповідальності за невиконання
ссаме законної вимоги, а не вказівки
прокурора в межах кримінального провадження, що передбачено КПК України.
У зв’язку з цим зазначена норма не може регулювати правовідносини, регламентовані кримінальним процесуальним законом. Це викладено у таких судових рішеннях: постанові Апеляційного суду Дніпропетровської області від
26 грудня 2016 року № 203/4797/16-п; постанові Апеляційного суду Херсонської
області від 2 серпня 2017 року № 766/4541/17; постанові Апеляційного суду
Запорізької області від 8 лютого 2017 року № 323/4008/16-п; постанові Апеляційного суду Чернігівської області від 19 липня 2017 року № 742/1658/17.
Єдність практики апеляційних судів не може бути забезпечена вищим судом з огляду на відсутність у КУпАП можливості касаційного оскарження вказаних судових рішень, а виключною підставою перегляду постанов про адміністративне правопорушення Верховним Судом є встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні судом справи про адміністративне
правопорушення (глава 241 КУпАП).
Наведені вище аргументи доцільно використовувати в суді при розгляді
протоколів за ст. 185-8 КУпАП.
Також слід звернути увагу на необхідність дотримання загальних засад
притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, передбачених,
передусім, розділами III, IV, V КУпАП.
Оскільки такі справи підвідомчі для розгляду суду, то необхідно враховувати
положення ст. 38, пункту 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП, зокрема, можливості накладення
стягнення не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.
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Доцільно заявляти клопотання про фіксацію судового процесу за допомогою звуко-, відеозаписувальних технічних засобів, мати достатню доказову
базу для належного з’ясування обставин скоєння адміністративного правопорушення (ст.ст. 279, 280 КУпАП).
Зміст вказівок прокурора має свідчити про вжиття конкретних юридичних
(процесуальних) дій із визначенням реального та точного строку їх виконання,
а також мати наступальну позицію. Надалі необхідно здійснювати систематичний контроль за виконанням вказівок (доручень), з’ясовувати причини незадовільного стану, належно передавати їх виконавцю.
Отже, можемо стверджувати про наявність результативної судової практики
з притягнення винних посадових осіб поліції до відповідальності за ч. 1 ст. 185-8
КУпАП.
Таким чином, доцільним є з’ясування наявності підстав для притягнення до
адміністративної відповідальності за ст. 185-8 КУпАП за кожним фактом невиконання або неналежного виконання законних письмових вказівок (доручень)
прокурора, наданих слідчим або оперативним підрозділам у порядку ч. 1 ст. 36
КПК України.
Слід також зазначити, що аналіз судових рішень про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення вказаних правопорушень свідчить про
неоднакову практику щодо встановлення вини особи у випадку спливу строку
для накладення стягнення. Так, деякі суди закривають провадження у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення без встановлення вини особи.
Інші ж суди, розглядаючи справу про притягнення до адміністративної відповідальності, навпаки вважають, що залежно від встановленого мають прийняти
рішення про винність чи невинність осіб, що притягуються до відповідальності,
і тільки після розгляду справи по суті приймати відповідне рішення про відмову
в накладенні на винного адміністративного стягнення у зв’язку із закінченням
строків, передбачених ст. 38 КУпАП.
Неоднаковою також є практика апеляційних судів щодо вирішення питання
про наявність права прокурора оскаржувати постанови суду, винесені у справах про притягнення до адміністративної відповідальності на підставі складених ними протоколів, адже прямо такої можливості в КУпАП не передбачено.
Таким чином, практика застосування ст. 185-8 «Ухилення від виконання
законних вимог прокурора» КУпАП свідчить про наявність низки питань, які
потребують свого вирішення, серед яких: необхідність встановлення судами
вини особи під час закриття провадження у справі про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної
відповідальності; наявність у прокурорів права на апеляційне оскарження постанов судів у справах про адміністративні правопорушення, які розглядались
на підставі протоколів про адміністративні правопорушення, складених ними.
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Анна Сосонська
начальник управління
підтримання державного обвинувачення в суді
Прокуратури Донецької області,
радник юстиції

ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО‐ПРАВОВИХ
НОРМ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ
ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
З ВИПРОБУВАННЯМ ПРИ ЗАСУДЖЕННІ
ЗА КОРУПЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН:
ВІТЧИЗНЯНЕ ТА ЗАРУБІЖНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Однією з гарантій забезпечення правопорядку в державі є принцип невідворотності покарання для осіб, які вчиняють правопорушення. Відповідно до
ст. 65 Кримінального кодексу України (КК України) особі, яка вчинила злочин,
має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Зараз для суспільства нагальним є питання протидії корупції. З огляду на
посилення загальної уваги до цієї проблеми законодавцем внесено зміни до
ст. 75 КК України, які набрали чинності 25 січня 2015 року. Зокрема, заборонено
застосовувати інститут звільнення особи від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком у разі засудження за корупційний злочин. Нагадаємо, що до зазначеної дати звільнення особи від відбування покарання на
підставі ст. 75 КК України, навіть у разі засудження за корупційне кримінальне
правопорушення, було можливим за умови призначення покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження
волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років, якщо до такого
висновку суд доходив за результатами розгляду кримінального провадження
(справи).
Певний час існувала невизначеність щодо можливості застосування ст. 75
КК України під час призначення покарання, узгодженого сторонами кримі112
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нального провадження в угоді про визнання винуватості. Так, підставою для
застосування звільнення від відбування покарання, передбаченого в ч. 1 ст. 75
КК України, визнається висновок суду з урахуванням тяжкості злочину, особи
винного та інших обставин справи, які свідчать про можливість виправлення
засудженого без відбування покарання. В такому випадку суд може прийняти
рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, тобто законом передбачено факультативність ухвалення судом рішення про вказаний
вид звільнення від відбування покарання.
Водночас у ч. 2 ст. 75 КК України визначено обов’язок суду ухвалити рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку
затвердження судом угоди про примирення або про визнання вини, якщо
сторонами узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужЗгідно із змінами до ст. 75 КК України, які бовців, обмеження волі,
набрали чинності 25 січня 2015
5 року, забо- позбавлення волі на строк
ронено застосовувати інститут звільнення не більше п’яти років, а таособи від відбування покарання
ня з випро- кож узгоджено звільнення
буванням та іспитовим строком у разі засу- від відбування покарання з
випробуванням1.
дження за корупційний злочин
Визначення в ч. 1 ст. 75
КК України лише можливості прийняття судом рішення про звільнення засудженої особи від відбування покарання із випробуванням, а в ч. 2 ст. 75 КК
України його обов’язковості викликало різне тлумачення передумови застосування вказаних положень. Зокрема, певний час угоди про визнання винуватості
укладалися у корупційних кримінальних правопорушеннях, навіть на підставі
ст. 75 КК України, з огляду на хибну позицію, що норма ч. 2 ст. 75 є спеціальною
по відношенню до ч. 1 ст. 75, а тому регулює правовідносини між прокурором
та підозрюваним (обвинуваченим) саме у злочинах із корупційною складовою.
Відповідно до листа-роз’яснення від 29 листопада 2017 року за
№ 09/2-128вих-17-520-окв «Про порушення вимог Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, які допускаються прокурорами під час
укладення угод про визнання винуватості у корупційних злочинах», надісланого до регіональних прокуратур Генеральною прокуратурою України, стало
зрозуміло, що угоди про визнання винуватості у корупційних злочинах не можуть містити посилання на згоду сторін щодо звільнення підозрюваного (обвинуваченого) у таких злочинах від відбування покарання на підставі ст. 75 КК
України. Однак це не означає, що така угода у злочинах із корупційною складовою взагалі не може бути укладена.
1
Кримінальний кодекс України: офіц. текст: станом на 7 березня 2018 року. URL: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 16.04.2018).
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З огляду на вимоги ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена
у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, за умови викриття
підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного
до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами,
особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб,
організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою
за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або
організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами2. Тобто заборони укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо корупційного злочину законодавець не передбачив.
Разом з тим покарання, яке може бути визначене сторонами угоди у такому
кримінальному провадженні, не повинно містити посилання на звільнення від
відбування покарання на підставі ст. 75 КК України, навіть якщо його розмір та
вид формально відповідатимуть критеріям, наведеним у ч. 1 цієї статті.
Як зазначає В.М. Бурдін,
застосування ч. 2 ст. 75 КК
Не може б
бути досягнуто угоди щодо приУкраїни можливе лише за значення відповідного
від
покарання та звільумови збереження всіх ви- нення від йо
його відбування з випробуванмог для такого виду звільнен- ням, якщо це не встановлено нормами КК
ня, передбачених у ч. 1 ст. 75 України
КК України, обов’язковою
вимогою якої є засудження особи за кримінальне правопорушення, що не є корупційним3. Тієї самої думки дотримується й О.О. Книженко, зауважуючи, що
не може бути досягнуто угоди щодо призначення відповідного покарання та
звільнення від його відбування з випробуванням, якщо це не встановлено нормами КК України (положеннями як Загальної, так і Особливої частин Кодексу)4.
О.П. Горох висловлює думку щодо необхідності внесення законодавчих змін
до ч. 2 ст. 75 КК України, передбачивши можливість застосування кримінальноправових норм щодо звільнення особи від відбування покарання з випробуван2
Кримінальний процесуальний кодекс України: офіц. текст: станом на 12 квітня 2018 року.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 16.04.2018).
3
Бурдін В.М. Звільнення від відбування покарання із випробуванням за корупційні злочини // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 241.
4
Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод
у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів // Вісник Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 1. С. 117.
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ням у разі затвердження судом угоди про примирення чи про визнання вини,
крім випадків засудження за корупційний злочин5.
На противагу наведеним поглядам, І.Є. Мезенцева та А.В. Боровик, розглядаючи шляхи удосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини, стверджують, що норма про спеціальне
звільнення від відповідальності корупціонерів за своїм спрямуванням є заохочувальною та стимулюючою, спонукаючи винного на діяльне каяття, відшкодування шкоди, викриття співучасників6.
Доречно вказати, що інститут укладення угод у кримінальному провадженні
запозичено з міжнародного правового досвіду. Так, порядок укладення угоди
про визнання винуватості у США регламентований Федеральними правилами
кримінального процесу в окружних судах. У США угода про визнання винуватості укладається як у письмовій, так і в усній формі, і для кожної передбачена
спеціальна процедура оформлення, яку здійснює помічник судді в присутності
федерального судді, обвинуЗгідно з кримінальним законодав- ваченого, його захисника та
ством США передбачається декілька
екілька аль- прокурора. Результат угоди
тернативних видів покарань за корупцій- оформлюється наказом суду7.
Однак санкції за вчинення
ний злочин, один із яких не пов’язаний з
корупційного
злочину у США
позбавленням волі, проте є суттєвим за
значно
відрізняються
від пемайновою складовою
редбачених вітчизняним законодавством. Зокрема, як вбачається із § 215 «Receipt of commissions or gifts for
procuring loans» Модельного кодексу США, прийнятого 25 червня 1948 року,
відповідальність за корупційне правопорушення, пов’язане з прийняттям подарунків чи іншої неправомірної вигоди посадовою особою на користь будь-якої
особи, а так само прийняття подарунка від такої особи, вчинене із використанням службового становища, передбачає штраф у розмірі не більш ніж 1 млн
дол. США або у три рази більше від вартості неправомірної вигоди, яку такий
посадовець попросив, вимагав, прийняв або погодився прийняти, залежно
від того, яка сума більша, або ув’язнення не більше ніж на 30 років, або й те,
й інше, але якщо вартість неправомірної вигоди не перевищує 1 тис. дол. США,
термін ув’язнення не може перевищувати 1 року8. Таким чином, законодавець
передбачив декілька альтернативних видів покарань за корупційний злочин,
5
Горох О.П. Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів // Вісник Академії адвокатури України. 2016. Т. 13. Чис. 1(35). С. 51.
6
Мезенцева І., Боровик А. Шляхи удосконалення інституту звільнення від кримінальної
відповідальності за корупційні злочини // Підприємництво, господарство і право. 2016. № 4.
89 с.
7
Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудеб. стадии). М., 1998.
8
The United States Code. Title 18 «Crimes and Criminal procedure»: enacted by act June 25,
1948. Сh. 645. § 1. 62 Stat. 683.
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один із яких не пов’язаний з позбавленням волі, проте є суттєвим за майновою
складовою. Укладення угоди про визнання винуватості у такому випадку для
обвинуваченого може бути гарантією призначення покарання, не пов’язаного
з позбавленням волі. Водночас для держави це означає стягнення до бюджету
значної суми штрафу, яку зобов’язується сплатити обвинувачений за корупційний злочин, щоб уникнути ув’язнення. Крім того, значно спрощується процедура судового розгляду і як наслідок – відсутня тривала судова тяганина.
Вважається справедливим, що сплата обвинуваченим штрафу у такому
розмірі матиме значно ефективніший вплив на його подальше виправлення
та усуватиме шкоду, завдану корупційними неправомірними діями репутації
органу, у якому він обіймав посаду. З огляду на це, дійсно, була несправедливою норма закону України про кримінальну відповідальність про можливість
застосування ст. 75 КК України на загальних підставах до особи, покарання якої
відповідало критеріям, наведеним у цій статті, без огляду на категорію вчиненого кримінального правопорушення. Надалі, у разі внесення змін до ст. 75
КК України, доцільно орієнтуватися на закордонний досвід та передбачити
альтернативні санкції за корупційний злочин. Наприклад, усуненню негативних
наслідків від корупційного діяння сприятиме штраф у трикратному розмірі
суми неправомірної вигоди, яка була отримана нечистим на руку посадовцем.
НОВІ ВИДАННЯ
Шум О.В. Англійська мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень: посібник /
О.В. Шум. – Київ: Національна академія прокуратури
України, 2018. – 238 с.
Посібник підготовлено для студентів і слухачів початкового та середнього рівнів володіння англійською
мовою. Мета розробки – підготувати їх до вільного
спілкування у побутовій та діловій сферах. Практичний
курс уміщує необхідний обсяг лексики, граматичні коментарі, діалоги й завдання з аудіювання.
Навчальне видання складається із 10 комплексних
уроків, у кожному з яких представлено тематичний
глосарій із мовними кліше, типові діалоги, лексичні та
граматичні вправи. До посібника додаються завдання
до аудіодіалогів. Курс орієнтований на розвиток комунікативних навичок і передбачає інтегративний спосіб навчання іноземної мови. Матеріали видання можуть бути використані як
для роботи у групах, так і для самостійного опанування базовими елементами розмовної
та ділової англійської мови.
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ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ОРГАНАМИ ВЛАДИ УКРАЇНИ АКТІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
З ПИТАНЬ ДРУЖНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ*
Станом на сьогодні аспекти дотримання законності під час виконання та застосування органами державної влади рішень Європейського суду з прав людини
(ЄСПЛ, Суд) проти України набувають ключової значущості. Регламентація вказаних відносин нормами Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV
та низкою підзаконних актів не виключає наявності вагомих прогалин, які безпосередньо стосуються діяльності правоохоронних органів.
Пряме застосування з цих питань норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (Конвенція), протоколів до неї, положень Регламенту ЄСПЛ для окреслення дій національних судів та правоохоронних органів не
завжди може бути належним вирішенням відповідної ситуації, зважаючи на вкрай
обмежене міжнародно-правове регулювання певних інститутів процедур Суду, до
яких, серед іншого, варто безумовно віднести дружнє врегулювання.
За таких умов слід вітати новаторську та водночас дуже ґрунтовну наукову публікацію «Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання:
проблеми теорії та практики» професорів Михайла Баймуратова та Олени Гріненко.
У вказаній роботі автори вирішують складне завдання визначення змісту категорії
рішення ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання як через аналіз міжнародної та національної нормативної бази, так і шляхом узагальнення відмінних рис рішень Суду, винесених проти України, в яких згадується процедура дружнього врегулювання.
Слід зауважити, що дослідження авторами значного масиву рішень Суду проти України разом із правильним застосуванням у цій науковій роботі формальноюридичного та компаративного методів дає можливість повністю підтримати за* Рецензія на наукову публікацію: Баймуратов М.О., Гріненко О.О. Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики // Журнал
східноєвропейського права. 2018. № 49. С. 4–20.
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пропоновані у зазначеній статті тези про наявність чітких критеріїв, встановлених
самою практикою ЄСПЛ, зокрема відображених практично в усіх рішеннях ЄСПЛ
проти України, в яких описуються випадки дружнього врегулювання.
До таких критеріїв автори статті відносять наявність у резолютивній частині рішення ЄСПЛ, а саме – у реченні, пов’язаному із вилученням заяви (заяв) з реєстру
справ Суду, прямого посилання на ст. 39 Конвенції. Цікаво, що дослідниками навіть
встановлено чітку дату запровадження такого критерію в рішеннях Суду – з 25 вересня 2012 року.
Необхідно підтримати й висунутий авторами критерій, згідно з яким у розділі
рішення ЄСПЛ «Право» наявною є констатація чи встановлення Судом двох обставин. По-перше, що сторони у справі досягли дружнього врегулювання (англійською
«It therefore takes note of the friendly settlement reached between the parties»), та,
по-друге, що досягнуте врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї (англійською «It is satisfied that the settlement
is based on respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols
thereto and finds no reasons to justify the continued examination of the application»).
Варто привітати спроби авторів застосувати наведені критерії в складних ситуаціях реалізації конкретного рішення Суду. Зокрема, у статті описується ситуація,
відповідно до якої рішення ЄСПЛ, у якому згадується про врегулювання спорів,
стає предметом дослідження кримінальних проваджень.
При цьому автори наводять ухвалу слідчого судді Солом’янського районного
суду міста Києва у справі № 1 кс/760/17083/17 від 29 листопада 2017 року, в якій,
з-поміж іншого, зазначається, що 20 жовтня 2015 року рішенням ЄСПЛ справу «ТОВ
„Золотий Мандарин Ойл” проти України» знято з реєстру справ у зв’язку з «мирним
врегулюванням спору» згідно з декларацією від 22 липня 2015 року, але зобов’язано Уряд України сплатити заборгованість, яка ще підлягає сплаті за рішенням Господарського суду міста Києва від 21 квітня 2009 року у справі № 41/207 на користь
ТОВ «Золотий Мандарин Ойл».
Цікаво, що авторами статті під час аналізу більше ста рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання висвітлено декілька специфічних ситуацій у межах наведених
критеріїв, але виявлено лише один випадок згадки про врегулювання спору в рішенні Суду, яке не відповідає наведеним критеріям, а саме – у вказаному вище
рішенні ЄСПЛ у справі «ТОВ „Золотий Мандарин Ойл” проти України» 2015 року.
Заслуговують на увагу та практичне застосування рекомендації авторів щодо
алгоритму дій органів влади у ситуації, коли існує розумний сумнів стосовно віднесення рішення Суду до категорій, передбачених законом України від 23 лютого
2006 року № 3477-IV, зокрема рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справі проти України.
Корисним для використання у практичній діяльності є те, що автори наводять
відповідний механізм отримання тлумачень (роз’яснень) природи та порядку
застосування таких рішень з боку Суду за запитом уповноваженого державного
органу. Аналіз практики таких тлумачень та їх наступного застосування під час виконання і застосування відповідних рішень ЄСПЛ має стати предметом для нових
наукових досліджень.
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