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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ДЕБАТАХ
ВИСОКОГО РІВНЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН
З НАГОДИ П’ЯТНАДЦЯТОЇ РІЧНИЦІ СХВАЛЕННЯ
КОНВЕНЦІЇ ООН ПРОТИ КОРУПЦІЇ
23 травня 2018 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко у складі
делегації України взяв участь у дебатах високого рівня Генеральної Асамблеї
ООН з нагоди п’ятнадцятої річниці схвалення Конвенції ООН проти корупції
у штаб-квартирі ООН у м. Нью-Йорку (США).
У заході взяли участь Президент Генеральної Асамблеї ООН, Генеральний
секретар ООН, виконавчий директор Управління ООН з наркотиків і злочинності, представники держав – учасниць Конвенції.
Під час виступу Юрій Луценко поінформував учасників заходу про здобутки
України у боротьбі із корупцією та проведені ключові реформи у цій сфері.
Зокрема, було зазначено про повернення до Державного бюджету України
у співпраці з міжнародними органами 1,5 млрд дол. США, створення та початок
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роботи нових антикорупційних органів, забезпечення відкритого доступу до
реєстрів бенефіціарних власників українських компаній та декларацій держслужбовців.
Окремо Генеральний прокурор зупинився на тих викликах, які постали перед компетентними органами під час розслідування корупційних справ.
Юрій Луценко: Глобалізація не оминула й організовану злочинність.
Правоохоронцям доводиться чекати місяцями
або навіть роками дозволів на розкриття інформації
про банківські операції, натомість корумповані чиновники
вже використовують криптовалюту.
Підбиваючи підсумок, очільник відомства наголосив, що невідворотність
покарання злочинців та конфіскація їх незаконно здобутих активів будуть найкращою відповіддю корупції та продемонструють ефективність Конвенції ООН
проти корупції.
Аналогічну позицію щодо необхідності поглиблення співпраці в межах
Конвенції висловлено у виступах представників держав-учасниць та підтверджено важливу роль її інструментів у попередженні, виявленні та боротьбі з
корупцією на усіх рівнях.
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ДЕЛЕГАЦІЯ ГПУ НА ЧОЛІ З ЮРІЄМ ЛУЦЕНКОМ
ІЗ РОБОЧИМ ВІЗИТОМ ВІДВІДАЛА
ВЕЛИКУ БРИТАНІЮ
Відбувся робочий візит делегації Генеральної прокуратури
України на чолі з Генеральним
прокурором України Юрієм Луценком до м. Лондона (Сполучене Королівство Великої Британії
та Північної Ірландії) з метою проведення зустрічей із представниками британських компетентних
органів та участі у заходах, присвячених питанням протидії корупційним явищам в Україні.
Так, Юрій Луценко взяв участь
у роботі круглого столу в Королівському інституті міжнародних
справ (Chatham House) «Боротьба з корупцією в Україні: чи відповідає система правосуддя поставленому завданню?».
Під час дискусії Генеральний
прокурор звернув увагу британської сторони на суттєві зрушення у питанні
протидії корупції в Україні, відзначивши, що, незважаючи на скептицизм та
масив критики на адресу органів прокуратури, останніми продемонстровано
ефективність і суттєве покращення результатів своєї роботи на цьому напрямі.

Юрій Луценко:

Поширене гасло щодо відсутності результатів у сфері
подолання корупції в Україні не відповідає дійсності
та не відображає реальної ситуації в країні.

Також сторони обговорили подальші кроки, які необхідно зробити задля
усунення «лазівок» для корупції, зокрема на митниці, щодо природних монополій та державних компаній. Окремо Генпрокурор зупинився на створенні та
функціонуванні антикорупційного суду, який має розпочати свою роботу на
початку 2019 року.
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Поряд з цим делегацією Генеральної прокуратури України проведено зустріч із Головою та членами «Групи дружби з Україною» у Парламенті Великої
Британії, під час якої обговорено основні напрями реформування органів прокуратури, успіхи відомства у поверненні активів, здобутих злочинним шляхом,
та протидії кіберзлочинності.
У Міністерстві закордонних справ і справ Співдружності (FCO) під час зустрічі з керівництвом британського зовнішньополітичного відомства українською
делегацією обговорено питання боротьби із високопосадовою злочинністю та
міжнародної взаємодії у цій сфері.
Цього ж дня відбулася зустріч у Королівській прокурорській службі (CPS),
під час якої українська та британська сторони обмінялися досвідом у проведенні розслідувань, пов’язаних із транснаціональною організованою злочинністю з міжнародним елементом (насамперед у протидії кіберзлочинам, торгівлі
людьми та відмиванню доходів).
Юрій Луценко:

У часи, коли правопорушники давно «забули» про кордони
держав, дуже важливим є ефективне використання
міжнародно-правових механізмів, а також новел
законодавства, які спрямовані на недопущення легалізації
підозрілих активів.

Делегація відомства також провела зустріч із колегами з британського центрального органу з питань міжнародного співробітництва (UKCA) щодо актуальних питань надання правової допомоги під час кримінального провадження
та екстрадиції, за результатами якої узгоджено подальші кроки щодо зміцнення двосторонньої взаємодії та підвищення ефективності співпраці в межах
чинних міжнародних інструментів.
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ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
ЄВГЕНІЙ ЄНІН ЗУСТРІВСЯ ІЗ ЗАСТУПНИКОМ
МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ
РЕСПУБЛІКИ ЛЮ ЧЖЕН’ЮЙ
Заступник Генерального прокурора Євгеній Єнін провів зустріч із делегацією
Міністерства юстиції Китайської Народної Республіки на чолі із заступником
Міністра юстиції Лю Чжен’юй.
Сторонами обговорено питання двостороннього співробітництва між правоохоронними органами обох країн та зазначено про високий рівень двосторонньої співпраці.

Під час зустрічі Є. Єнін поінформував китайську сторону про основні результати та досягнення у сфері реформування органів прокуратури України, а також прогрес у питанні протидії корупції.
Зокрема, відзначено такі ключові аспекти, як створення Генеральної інспекції для боротьби з корупцією всередині відомства, початок роботи органів
прокурорського самоврядування (Ради прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів), позбавлення прокуратури функції слідства.
Зі свого боку пан Лю Чжен’юй ознайомив із процесом реформування китайської системи юстиції, до якої належать органи прокуратури, посилення і
удосконалення їх функціоналу на шляху протидії корупції.
Наголошено на необхідності застосування наукового підходу до оцінки
ефективності діяльності працівників сфери юстиції.
10
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Лю Чжен’юй:

Лише науковий підхід в оцінці роботи дасть можливість
забезпечити ефективність діяльності органів прокуратури,
внесе елемент справедливості, а також забезпечить
визначеність правового поля.

Учасники зустрічі обговорили питання нових викликів сучасного світу,
пов’язаних із розвитком новітніх технологій: кіберзлочинності, електронного
шахрайства, операцій з криптовалютами, тероризму тощо.
Китайська сторона зазначила, що боротьба з транснаціональною злочинністю – це спільне комплексне завдання в епоху глобалізації та поширення кіберпростору.
Розглянуто запровадження електронного документообігу та електронного кримінального провадження. Сторони обмінялися досвідом щодо роботи
ЄРДР та китайських електронних систем обробки даних у кримінальному процесі.
За результатами зустрічі висловлено переконання у подальшому конструктивному співробітництві між компетентними органами України та Китайської
Народної Республіки.

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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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЗАПРОВАДИВ
НОВУ ПОСАДУ
В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ПРОКУРАТУРІ УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко своїм Указом від 17 травня 2018 року
№ 128 увів у Генеральній прокуратурі України посаду Прокурора зі зв’язку для
Європейської організації з питань юстиції (Євроюсту).
Посада вводиться з метою забезпечення співробітництва в рамках Угоди
про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, ратифікованої Законом України від 8 лютого 2017 року № 1839-VIII, відповідно до пункту 3 ч. 1 ст. 106 Конституції України.
Указом встановлюється, що Прокурором зі зв’язку для Євроюсту є за посадою прокурор Генеральної прокуратури України, який відряджається в
установленому порядку на посаду радника дипломатичного представництва
України в іноземній державі за місцем знаходження Євроюсту для виконання
функцій із забезпечення співробітництва у рамках Угоди про співробітництво
між Україною та Європейською організацією з питань юстиції.
Серед основних функцій Прокурора зі зв’язку для Євроюсту будуть:
– забезпечення обміну інформацією з представниками держав – членів
Євроюсту та органами Євроюсту у рамках Угоди про співробітництво між
Україною та Європейською організацією з питань юстиції, опрацювання відповідних документів;
– сприяння координації взаємодії правоохоронних органів держави з компетентними органами держав – членів Євроюсту у сферах, віднесених до компетенції Євроюсту;
– взаємодія з посадовими особами Євроюсту та представниками держав –
членів Євроюсту, участь у заходах, які організовуються Євроюстом.
Указ Президента набрав чинності з 17 травня 2018 року.
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РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
ЗА 2017 РІК ТА 4 МІСЯЦІ 2018 РОКУ
Правоохоронними органами у 2017 році обліковано 9425 корупційних кримінальних правопорушень, із яких 3457 – слідчими прокуратури, 5104 – Національної поліції, 133 – Служби безпеки України та 13 – Державної фіскальної служби України.
У 2017 році слідчими прокуратури
рокуратури
Скеровано до суду з обвинуобліковано 3457 корупційних
йних кримі- вальним актом 2051 кримінальне
нальних правопорушень, 888 кримі- провадження про корупційні діяння
нальних проваджень про корупційні і майже половина з них розслідувадіяння скеровано до суду
лася слідчими органів прокуратури (888).
Так, завдяки злагодженим діям слідчих правоохоронних органів та процесуальних керівників щодня до суду направляються обвинувальні акти щодо
майже 6 корупціонерів.
Кількість скерованих до суду з обвинувальним актом
кримінальних проваджень про корупційні правопорушення у 2017 році
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З направлених до суду кримінальних проваджень більше третини – про
одержання неправомірної вигоди (744, або 36%), половина – привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (1031, або 50%).
Наприклад, завдяки зусиллям слідчих органів прокуратури предметом розгляду в суді є обвинувальні акти стосовно:
– колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації, який, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно погодив
передачу у власність обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу
«Котміст» для будівництва земельних ділянок загальною площею понад 65 га
вартістю близько 1,5 млрд гривень;
– заступника начальника ГУ ДФС України в Київській області, який безпідставно скасував податкові повідомлення-рішення, завдавши збитків державі
на загальну суму понад 12 млн гривень;
– директора одного з державних Фондів, який вимагав та одержав частину
неправомірної вигоди в розмірі 300 тис. гривень;
– заступника голови обласної державної адміністрації, який вимагав та
одержав неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. гривень.
До кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
притягнуто 2400 осіб, із них: 246 службових осіб та працівників поліції, 90 – чиновників обласних та районних дерМинулого року органами прожавних адміністрацій, 73 – митної куратури відшкодовано майже
служби, 69 – Державної фіскальної 188 млн грн збитків, завданих кослужби, 64 – Збройних сил України, рупційними правопорушеннями
48 – Державної прикордонної служби, 42 – Державної кримінально-виконавчої служби.
Кримінальними корупційними правопорушеннями завдано збитків на суму
понад 16,3 млрд гривень.
Із них відшкодовано 312,5 млн грн, у тому числі майже 188 млн грн – органами
прокуратури, 88 млн грн – Національної поліції, 2,4 млн грн – ДФС та 2 млн грн –
СБУ. Накладено арешт на 1,6 млрд грн та на 2 млрд грн заявлено позовів.
За принципової позиції прокурорів судами за результатами розгляду обвинувальних актів торік засуджено у майже три з половиною рази більше корупціонерів (1692 проти 492), у тому числі 107 осіб – до позбавлення волі.
Правоохоронними органами за 4 місяці 2018 року обліковано 3647 корупційних кримінальних правопорушень.
Скеровано до суду з обвинувальним актом 1275 кримінальних проваджень
про корупційні діяння.
До кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
притягнуто 948 осіб.
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Кримінальними корупційними правопорушеннями завдано збитків на суму
понад 2 млрд гривень.
Із них відшкодовано понад 200 млн гривень. Накладено арешт на 452 млн
грн та на 388 млн грн заявлено позовів.
За принципової позиції прокурорів судами за результатами розгляду обвинувальних актів засуджено 337 корупціонерів, у тому числі 24 осіб – до позбавлення волі.
Також прокурорами забезпечено участь у розгляді судами більше 4,5 тисяч
протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Рішеннями судів до адміністративної відповідальності притягнуто 2527 осіб,
найбільше за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів – 1370 (54%). Загальна сума накладених стягнень у виді штрафу склала
понад 4 млн гривень.
Зокрема, притягнуто до адміністративної відповідальності 1222 депутати
сільських, селищних, міських, районних рад, 441 посадову особу юридичних осіб публічного права, 332 посадові особи місцевого самоврядування,
110 державних службовців, 68 посадових і службових осіб обласних і районних державних адміністрацій, 48 працівників поліції, 30 депутатів обласної
ради, 8 суддів.
Протидія адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією
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За результатами розгляду внесених прокурорами майже 4 тисяч подань
про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України
«Про запобігання корупції» в інший спосіб, до відповідальності притягнуто
2715 службових осіб, що наполовину більше, ніж у 2016 році (1 809).
За 4 місяці 2018 року прокурори забезпечили участь у розгляді судами
2046 справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за матеріалами, складеними уповноваженими особами Національної поліції України. У 1118 (55%) розглянутих справах цієї категорії на правопорушників накладено штраф на загальну суму майже 1,2 млн гривень.
Переважно особи притягнуті до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю (882) і порядку запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (226).
Упродовж 4 місяців 2018 року прокурорами ініційовано проведення
1364 службових розслідувань. За результатами розгляду подань до дисциплінарної відповідальності притягнуто 429 посадових і службових осіб, з яких 16 –
звільнено. Водночас основною метою внесення подань є усунення порушень
вимог Закону, встановлення причин і умов, що їм сприяли.
Інформацію підготовлено
Департаментом забезпечення діяльності керівництва
Генеральної прокуратури України
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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ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Законом України «Про запобігання корупції» (Закон) органи прокуратури віднесено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції.
Генеральна прокуратура України вживає організаційно-практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері запобігання і протидії корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням, профілактику скоєння таких правопорушень.
Запорукою ефективного здійснення прокурором своїх повноважень
на зазначеному напрямі є забезпечення невідворотності покарання, поновлення порушених прав і свобод громадян та інтересів держави, відшкодування збитків, завданих такими діяннями, виявлення й усунення
причин і умов, що сприяли їх вчиненню.
Як свідчать відомості, зазначені у звіті про стан протидії корупції форми 1-КОР (звіт 1-КОР), відповідно до вимог, передбачених у ч. 2 ст. 250
КУпАП, упродовж 4 місяців 2018 року прокурори забезпечили участь у розгляді судами 2046 справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією. Найбільше – прокурори Одеської, Харківської, Львівської, Донецької областей. У 1118 (54%) розглянутих справах цієї категорії на правопорушників накладено штраф на загальну суму майже 1,2 млн гривень.
Серед притягнутих до цього виду відповідальності – суддя, прокурор,
посадова особа органу місцевого самоврядування 1 категорії, 15 державних
службовців категорій «А», «Б», 7 посадових осіб обласних державних адміністрацій, 20 депутатів обласних рад, 40 працівників поліції, 17 – Державної
кримінально-виконавчої служби України, 19 – Збройних сил України та інші.
За 4 місяці 2018 року Департаментом захисту економіки Національної
поліції України (ДЗЕ НПУ) та його міжрегіональними управліннями за погодженням з органами прокуратури направлено до суду 78 протоколів про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно суддів.
Зазначені протоколи перебувають на розгляді.
До адміністративної відповідальності переважну більшість осіб притягнуто за порушення вимог фінансового контролю, передбачених у
ст.ст. 45, 52 Закону. За такі порушення за 4 місяці 2018 року, згідно із відомостями звіту 1-КОР, до адміністративної відповідальності за ст. 172-6
КУпАП притягнуто 882 особи (за матеріалами уповноважених осіб органів
Національної поліції України).
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Наприклад, відділом Генеральної прокуратури України забезпечено
участь у розгляді судами першої та другої інстанцій справи про адміністративне правопорушення, передбачене у ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, стосовно начальника відділу Міністерства закордонних справ України, якого визнано
винним у вчиненні правопорушення, а саме – несвоєчасному поданні без
поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування (е-декларація), за 2015 рік, та накладено штраф.
Також відділом організації діяльності у сфері запобігання та протидії
корупції Генеральної прокуратури України 24 січня 2018 року забезпечено
участь у розгляді Печерським районним судом м. Києва справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, стосовно першого
заступника міністра молоді та спорту України за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Особу
визнано винною у вчиненні правопорушення, але справу закрито у зв’язку
із закінченням строків накладення стягнення.
За несвоєчасне подання е-декларації притягнуто до адміністративної відповідальності голову Оржицької районної ради Полтавської області, начальника управління праці і соціального захисту населення Черкаської райдержадміністрації, депутатів Чернівецької, Черкаської обласних рад та інших.
Поширеними є факти неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни у майновому стані, за що декларантів притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.
Приміром, Генеральною прокуратурою України забезпечена участь
у розгляді Печерським районним судом м. Києва справи цієї категорії
стосовно народного депутата України. Постановою суду від 7 лютого
2018 року справу закрито у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення, передбачених у ст. 38 КУпАП.
За несвоєчасне повідомлення НАЗК про суттєві зміни у майновому
стані до адміністративної відповідальності притягнуто начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області, депутатів Івано-Франківської, Львівської, Полтавської обласних рад,
начальника відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області та інших.
Рішення у справах набрали чинності. Справи розглянуто за участю органів прокуратури згаданих областей.
За порушення порядку запобігання та врегулювання реального конфлікту інтересів, визначеного у ст. 28 Закону, згідно зі звітом 1-КОР до
адміністративної відповідальності за ст. 172-7 КУпАП притягнуто 226 осіб
(за матеріалами уповноважених осіб органів Національної поліції України).
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Зокрема, Київським районним судом м. Харкова від 19 лютого 2018 року
розглянуто 6 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП стосовно виконувача обов’язків ректора
Харківського національного авіаційного інституту, який приймав рішення
про своє преміювання з порушенням встановленого порядку запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів. Постановою суду його визнано винним та накладено штраф. Рішення набрало законної сили. Участь забезпечена прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2.
Постановою Дарницького районного суду м. Києва від 22 січня
2018 року визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого у ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, та накладено штраф на суддю Голосіївського районного суду м. Києва, який
прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів (за матеріалами НАЗК). Рішення не набрало законної сили, подано апеляційну скаргу.
Участь у розгляді справи забезпечується Прокуратурою м. Києва.
Крім того, рішенням Вищої ради правосуддя від 28 березня 2018 року
за результатами розгляду дисциплінарної скарги Прокуратури ІваноФранківської області до дисципОсновною метою внесення
несення по- лінарної відповідальності притягдань прокурора є усунення
ня порушень нуто суддю Івано- Франківського
адміністративного
вимог Закону України «Про
Про запобі- окружного
гання корупції», встановлення
влення при- суду, який прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтеречин і умов, що їм сприяли
и
сів у справі за позовом Управління
Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську до підприємства, директором якого є його батько, та застосовано стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу
судді протягом трьох місяців. Попередньо Івано-Франківським міським
судом цього суддю визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого у ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, але провадження закрито за строками давності накладення стягнення.
Прокуратурою Миколаївської області забезпечено участь у розгляді
Центральним районним судом м. Миколаєва справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене у ч. 1 ст. 172-9
КУпАП, стосовно начальника Управління Державного агентства рибного
господарства у Миколаївській області, державного службовця категорії
«Б», який не вживав передбачених у Законі України «Про державну службу» заходів щодо звільнення з державної служби підлеглого працівника,
засудженого за вчинення корупційного злочину. Постановою суду від
7 березня 2018 року вказаного керівника управління притягнуто до відпо19
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відальності у вигляді штрафу в розмірі 2125 грн (за матеріалами Управління захисту економіки в Миколаївській області ДЗЕ НПУ). Рішення набрало
законної сили.
Прокурори активно реалізовують передбачене у ч. 3 ст. 65 Закону право на ініціювання проведення службових розслідувань.
Упродовж 4 місяців 2018 року прокурорами ініційовано проведення
1070 службових розслідувань з метою встановлення причин і умов, що
сприяли вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, невиконанню вимог Закону в інший спосіб. Найбільше – прокурорами Закарпатської, Сумської, Черкаської, Івано-Франківської, Кіровоградської областей. За результатами розгляду подань до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 203 посадові та службові особи, з яких 14 –
звільнено. Основною метою внесення подань є усунення порушень вимог
Закону, встановлення причин і умов, що їм сприяли.
Наприклад, за результатами розгляду подання прокурора ІваноФранківської області наказом виконувача обов’язків голови Державної
фіскальної служби України (ДФС України) притягнуто до дисциплінарної
відповідальності (у вигляді догани) начальника ДПІ у м. Івано-Франківську
Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, який порушив
вимоги ст. 28 Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а саме – не повідомив безпосереднього керівника про потенційний
конфлікт інтересів.
За результатами розгляду подання, внесеного Старокостянтинівською
місцевою прокуратурою Хмельницької області, головою Старосинявської
селищної ради 6 березня 2018 року притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани начальника комунального підприємства, який
порушив порядок врегулювання конфлікту інтересів.
Прокуратурою Луганської області ініційовано проведення службових
розслідувань стосовно посадових осіб Луганської митниці ДФС та Луганської обласної державної адміністрації, через бездіяльність яких сталося
порушення вимог ст. 59 Закону (відомості щодо осіб, притягнутих до відповідальності, не були внесені до реєстру «корупціонерів»). За результатами проведених службових розслідувань вжито заходів щодо усунення порушень, винуватих осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Прокурорами вживаються заходи щодо усунення наслідків вчинення
корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.
Зокрема, Роменською місцевою прокуратурою Сумської області
пред’явлено позов в інтересах держави в особі Колядинецької сільської
ради Липоводолинського району до сільського голови про відшкодування 17460 грн шкоди, завданої вчиненням адміністративного правопору20
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шення, пов’язаного з корупцією, – суми премії, отриманої в умовах реального конфлікту інтересів. Рішенням Липоводолинського районного суду
Сумської області від 26 січня 2018 року вказаний позов задоволено, рішення набрало законної сили.
Органами прокуратури Харківської області забезпечено участь у розгляді судами першої і другої інстанцій 8 протоколів про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене у ч. 2 ст. 172-7
КУпАП, стосовно колишнього голови Шевченківської РДА, який видав
розпорядження про надання 4 земельних ділянок в оренду підприємству,
засновником якого є його дружина, не повідомивши про реальний конфлікт інтересів у встановленому законом порядку. Особу визнано винною
у вчиненні правопорушень, але справу закрито через відсутність строків
накладення стягнення, передбачених у ст. 38 КУпАП. Прокурором вжито
заходів щодо розірвання укладених договорів оренди землі.
Крім того, органи прокуратури на захист інтересів держави вживали
представницькі заходи в порядку цивільного, господарського та адміністративного судочинства
З початку 2018 року прокурорами
окурорами про відшкодування шкоди й
пред’явлено позови про відшкодування
кодування усунення негативних наслідшкоди, завданої кримінальними
ими право- ків, завданих корупційними
порушеннями з ознаками корупції,
орупції, на та пов’язаними з корупцією
правопорушеннями.
загальну суму 11 млн гривень
ь
Упродовж 4 місяців
2018 року прокурорами
пред’явлено позови про відшкодування шкоди, завданої кримінальними
правопорушеннями з ознаками корупції, на загальну суму 11 млн гривень.
Згідно з положеннями нових редакцій ГПК України, ЦПК України та КАС
України, які вступили в дію 15 грудня 2017 року, усі справи, що перебували
на зазначену дату в судах, підлягали розгляду за правилами цих Кодексів.
При цьому підготовче провадження у них може проводитися протягом
90 днів. Також справи розглядаються тривалий час у зв’язку з неукомплектованістю судів та кваліфікаційним оцінюванням суддів.
За таких обставин судами задоволено 1 позов про стягнення
361 тис. грн. У провадженні судів залишається ще 115 позовів на суму
64,1 млн гривень.
Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
прокурором встановлено, що посадовою особою виконавчого органу Запорізької міської ради внесено недостовірні відомості до акта виконаних
приватним підприємцем робіт зі збирання відходів, чим міському бюджету завдано збитків на суму 584 тис. грн. Разом з направленням до суду
21
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матеріалів кримінального провадження прокурором пред’явлено позов
про стягнення суми завданих збитків з особи, яка вчинила злочин.
До районного суду Сумської області разом із кримінальним провадженням подано позов процесуального керівника до директора підприємства,
який на підставі підроблених документів незаконно отримав із бюджету
258 тис. грн за нібито виконані роботи. Рішення у справах не прийняті.
Завдяки вжитим органами прокуратури заходам упродовж І кварталу 2018 року забезпечено виконання судових рішень, у тому числі постановлених у минулих роках, за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями з ознаками корупції, на 2,8 млн
гривень.
Робота на цьому напрямі триває.
Запобігання і протидія корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням залишається пріоритетом у діяльності органів прокуратури
й перебуває на постійному контролі керівництва Генеральної прокуратури України.
Інформацію підготовлено відділом організації діяльності
у сфері запобігання та протидії корупції
Департаменту підтримання обвинувачення
та представництва інтересів держави в судах
Генеральної прокуратури України
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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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Ірина Діденко
прокурор відділу аналітичної роботи
управління аналітичного забезпечення
діяльності Генерального прокурора
та перевірок стану організації прокурорської роботи
Департаменту забезпечення діяльності керівництва
Генеральної прокуратури України

ПРИРОДА КОРУПЦІЇ
ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Кожна людина має свою ціну, за винятком тих,
кого справді варто було б купити

Боротьба з корупцією є однією з найбільш обговорюваних тем в українському суспільстві. Водночас у громадян часто відсутнє ґрунтовне розуміння
природи цього явища, без чого змінити ситуацію неможливо.
Насамперед важливо зрозуміти, що корупція тією чи іншою мірою існує
у всіх без винятку країнах. За приклад візьмімо останнє дослідження Індексу
сприйняття корупції (CPI) організацією Transparency International, результати
якого відображено на ілюстрації.
Найсвітлішими тонами (найвищий рівень сприйняття корупції) позначено
держави, в яких найкраща ситуація з подоланням цього явища. Можемо зробити висновок, що майже всі ці країни є розвиненими демократіями.
Згідно з дослідженням за 2017 рік Україна здобула 30 балів із 100 можливих
і посіла 130 місце з-поміж 180 країн. Однак ще у 2014 році наша держава мала
лише 26 балів і 142 місце зі 175 позицій. Таким чином, за декілька років Україна
піднялась у рейтингу на 12 позицій.
Цікаво, що у тому ж 2014 році Російська Федерація випереджала Україну
та посідала 136 позицію, маючи 27 балів, а в 2017 році залишилась «позаду» у
рейтингу і зараз перебуває на 5 позицій нижче, ніж Україна.
Прийнявши факт існування явища корупції і за межами власної країни, важливо розуміти причини, через які воно виникає.
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Якщо широко розуміти поняття корупції, слід визнати, що її прояви починаються ще у дитинстві. Наприклад, дитина відмовляється вчитися в школі (не виконує свої обов’язки щодо отримання обов’язкової безкоштовної державної
освіти), батькам соромно за поведінку нащадка, і вони йому обіцяють: «Якщо
ти будеш вчитися, ми тобі купимо новий велосипед». На цьому простому прикладі показано, як завдяки факту існування договірних відносин зароджуються підстави для підсвідомого лояльного ставлення до корупції. Адже корупція – це ті ж договірні відносини, однак «вкриті корозією», тобто порушують
права інших, найчастіше самої держави.
З побутовою корупцією мав справу кожен. Їй сприяє бажання віддячувати
за проявлену доброту чи професіоналізм іншої людини. Класичний приклад:
якщо лікар якісно виконав свою роботу, ще й усміхається, виникає бажання
залишити йому плитку шоколаду як подяку. Хоча він нічого не вимагав й лише
виконував вже оплачені державою свої обов’язки.
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Всесвітньо «узаконеною корупцією» можна вважати чайові для персоналу
у сфері послуг та систему преміювання на роботі. Це сталось через те, що здорове стимулювання до якісного виконання обов’язків персоналом приносить
більше прибутку, ніж збитків від цього виду побутової корупції.
До побутової корупції часто мотивує бажання мати щось краще чи найкраще. Зокрема, бажання записати дитину в найкращий дитячий садочок (однак у
ньому немає вільних місць) спонукає батьків запропонувати керівнику закладу
якось «вирішити» це питання.
Потрібно розуміти, що корупційні дії утворюються спільно: і тими, хто дає,
і тими, хто отримує. Це солідарна і рівнозначна відповідальність. Якщо однієї із
сторін не буде, корупційний зв’язок зникне.
Якщо особа, яка пропонує «подяку» за щось, робить це з різних причин
(отримання вигоди, прибутку, приховання негативного, бажання мати привілеї
чи владу тощо), то особа, яка одержує винагороду, переслідує лише бажання
мати прибуток.
Чистота вчинків обох сторін є запорукою зникнення корупції як явища.
На державному рівні останніми роками ухвалено прогресивні нормативні
документи, які впливають на подолання корупції, вони дедалі глибше імплементуються в роботу.
Однак, поки люди будуть терпимими до корупції, державні органи, які мають повноваження у сфері протидії корупції, виявлятимуть такі злочини, лише
якщо одна із сторін корупційної угоди не вдоволена. Про договірну корупцію,
якою сторони задоволені, державі просто невідомо.
Наприклад, особі терміново потрібно виїхати за кордон, а термін дії закордонного паспорта закінчився. Вона починає шукати шляхи вирішення своєї
проблеми. Після того, як знайдено чиновника, який розуміється у цій сфері,
здійснюється корупційний договір: «Я тобі 1000 грн – ти мені завтра паспорт».
Відбувся факт хабарництва, однак жоден інший закон не порушено: надано
цілком законні послуги, проте постраждала держава, оскільки недоотримала
податок із 1000 грн та оплатила чиновнику робочий день, в який він займався
не визначеними обов’язками.
Про факти такої корупції жодна із сторін не інформує, бо корупційний договір виконано, а попит і пропозиція були збалансованими.
Лише якщо договір непропорційний або його порушено, особа, якій спричинено шкоду, звертається по допомогу до правоохоронних органів. Якщо
закордонний паспорт виготовлявся понад установлений договором строк, людина вже однаково не полетіла за кордон, вона ображена на чиновника і звертається до правоохоронних органів, які фіксують факт передачі неправомірної
вигоди та скеровують провадження до суду.
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Єдиним масово дієвим методом подолання державою «зручної корупції» є
усунення людського фактора, зменшення контактів людей у наданні державних послуг. З цією метою вже введено в дію прозорі ЦНАП, електронні кабінети і електронні цифрові підписи. Таким чином, завдяки усуненню людського
фактора рівень корупції суттєво зменшиться.
Але інформатизувати всі відносини між державою і людиною не є можливим технологічно. Тому другим фронтом протидії корупції стає просвітницька
діяльність, виховання всенародної нетерпимості до цього явища (відмова сторін від укладення корупційного договору). Це єдиний шлях до реальних змін у
демократичних умовах, і кожен повинен почати з себе.
Отже, для реального подолання корупції доцільно застосовувати такі концептуальні шляхи, як:
– правоосвіта (шкільна політична і правова освіта, дипломна і післядипломна правоосвіта, підвищення кваліфікації);
– самоосвіта;
– удосконалення законодавства з метою усунення корупційних ризиків (викорінення корупційних схем);
– переведення державних послуг у електронний формат;
– прозорість у роботі державних органів;
– імплементація антикорупційного законодавства;
– державне силове регулювання (правоохоронна діяльність).
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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Ігор Мукан
заступник прокурора Тернопільської області

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ПОЗА МЕЖАМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ВНЕСЕНО 55 ПОДАНЬ,
СКЛАДЕНО 67 ПРОТОКОЛІВ
Прокуратура Тернопільської області приділяє належну увагу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції поза межами кримінального
провадження.
Так, у цьому році прокурорами на виконання вимог ст. 250 КУпАП забезпечено участь у розгляді в судах 55 протоколів про вчинення правопорушень,
пов’язаних із корупцією. Переважно виявлені спеціально уповноваженими
суб’єктами у сфері протидії корупції порушення стосувалися недотримання вимог фінансового контролю і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Наприклад, секретар однієї з місцевих рад Борщівського району, виконуючи обов’язки голови ради, вирішила питання про виплату собі премії з порушенням встановленого порядку (без погодження з відповідною радою). За
вказаним фактом працівниками Управління захисту економіки в Тернопільській
області Департаменту захисту економіки Національної поліції України складено та направлено до суду протоколи про вчинення правопорушень, пов’язаних
з корупцією, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Постановою суду посадову особу органу місцевого самоврядування визнано винною та накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3400 гривень.
Окрім того, Чортківською місцевою прокуратурою з метою усунення причин та умов, що сприяли вчиненню зазначеного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та подолання його негативних наслідків відповідно до ст. 65
Закону України «Про запобігання корупції» внесено подання, яке на цей час
перебуває на розгляді.
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Упродовж двох останніх років актуальним є виявлення порушень у сфері
фінансового контролю.
Зокрема, лише за чотири місяці поточного року працівниками правоохоронних органів Тернопільщини виявлено 55 фактів порушення посадовцями різних органів контролю, правоохоронних органів, судів, органів місцевого
самоврядування вимог ст. 172-6 КУпАП.
За цей період судами прийнято рішення про накладення адміністративних
стягнень за 20 протоколами вказаної категорії.
Так, Кременецьким районним судом визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на депутата Кременецької міської ради,
який щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік подав лише 16 січня 2018 року.
Правопорушник, не погоджуючись із прийнятим рішенням, оскаржив його
в апеляційному порядку. Апеляційним судом Тернопільської області з урахуванням матеріалів справи та позиції прокурора постанову Кременецького
районного суду про притягнення депутата міської ради до адміністративної
відповідальності залишено в силі, а його апеляційну скаргу – без задоволення.
Також органи прокуратури області вживають заходів щодо встановлення
причин та умов, які сприяли вчиненню корупційних і пов’язаних з корупцією
правопорушень.
Протягом першого кварталу 2018 року відповідно до ст. 65 Закону України
«Про запобігання корупції» внесено 55 подань. За результатами їх розгляду до
дисциплінарної відповідальності притягнуто чотирьох посадовців, вжито низку заходів, спрямованих на недопущення таких порушень надалі (проведено
навчальні заходи, призначено відповідальних осіб у сфері протидії корупції
тощо).
Так, прокуратурою Тернопільської області внесено подання у Тернопільську
обласну державну адміністрацію (ОДА) щодо порушення керівником одного з
управлінь ОДА вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині
невжиття заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів.
За результатами розгляду подання розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації начальнику управління оголошено догану за неповідомлення про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів
та вжито заходів до його врегулювання.
Водночас, незважаючи на позитивні досягнення у цій сфері, трапляються
проблемні питання, особливо під час судового розгляду справ про правопорушення, пов’язані з корупцією.
Упродовж чотирьох місяців 2018 року судами закрито 43 справи, з яких
найбільше у зв’язку з пропуском строків накладення адміністративного стягнення – 29.
28

ПРОТИДІЯ

Внесені прокурорами 11 апеляційних скарг на незаконні судові рішення Апеляційним судом Тернопільської області залишені без розгляду, оскільки прокурора не віднесено до переліку осіб, які мають право на апеляційне оскарження, передбаченого у ст. 294 КУпАП.
Основною причиною закриття судами проваджень на підставі пункту 7
ст. 247 КУпАП є відсутність на законодавчому рівні чіткого визначення поняття
«дата виявлення правопорушення».
Системний аналіз положень ст. 38 та інших норм КУпАП дає підстави для
висновку, що законодавець пов’язує початок обчислення строку для накладення стягнення з моментом, коли встановлено, що у діях особи є склад правопорушення (встановлено правоФакт, що виявлене діяння містить
порушника). Процесуально цей
адміністративного правопорушенвисновок оформляється у ви- склад адмініс
зазначається тільки під час складання
гляді протоколу. Згідно із ст. 254 ня, зазначаєт
КУпАП про вчинення адміністра- протоколу, і саме з дати його складання
тивного правопорушення скла- починається відлік строку накладення
дається протокол. Дії особи, яка стягнення
має право складати протокол, до
моменту його складання можуть свідчити про виявлення окремих ознак правопорушення, але факт, що виявлене 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 складання починається відлік строку накладення стягнення.
Враховуючи те, що у ст. 256 КУпАП не передбачено окреме визначення
дати виявлення правопорушення в протоколі та відповідно до ст. 251 КУпАП
протокол про вчинення правопорушення є доказом у справі, доцільно вважати
дату складання протоколу датою виявлення правопорушення.
Водночас суди, приймаючи рішення про закриття проваджень на підставі
пункту 7 ст. 247 КУпАП, переважно вважають датою виявлення правопорушення дату початку перевірки.
Окрім того, у ст. 38 КУпАП законодавець розмежував поняття строків
для накладення адміністративного стягнення – «з дня вчинення» та «з дня
виявлення».
Натомість інколи судді ототожнюють ці поняття і вважають день вчинення
правопорушення днем його виявлення.
Врегулювання цих проблемних питань можливе насамперед шляхом унесення змін до відповідних нормативно-правових актів.
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Костянтин Ревега
прокурор Прокуратури Чернівецької області
з питань організації діяльності у сфері
запобігання та протидії корупції

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Оскільки подолання корупції в Україні є вимогою громадянського суспільства, це питання належить до пріоритетів держави.
Досягнення поставленої мети нерозривно пов’язане з формуванням механізму ефективних повноважень спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції. Разом із тим відповідно до вимог ст. 19 Конституції України
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Так, завдяки налагодженій в області взаємодії та на виконання положень
чинного антикорупційного законодавства органами прокуратури області
упродовж 4 місяців поточного року погоджено складання уповноваженими
посадовими особами Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Чернівецького
управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції
України 103 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (проти 30 за такий самий період 2017 року).
За суб’єктним складом протоколи, складені в 2018 році, стосуються: 69 депутатів місцевих рад, 2 посадових осіб місцевого самоврядування, 15 посадових осіб юридичних осіб публічного права, 8 державних службовців, 4 посадових осіб Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(УДСНС) в області, одного поліцейського та інших.
Загалом за участю прокурорів відповідно до вимог ст. 250 КУпАП судами
з прийняттям остаточного рішення розглянуто 83 протоколи, згідно з якими
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61 особу притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу
(за аналогічний період 2017 року – 21) та адміністративне стягнення застосовано у 20 випадках.
Зокрема, станом на 30 квітня 2018 року стягнення застосовано до 43 депутатів місцевих рад (з-поміж них одного колишнього депутата обласної ради),
однієї посадової особи місцевого самоврядування, 9 посадових осіб юридичних осіб публічного права, 3 державних службовців, 4 посадових осіб УДСНС
в області, одного колишнього поліцейського Управління патрульної поліції
в області.
Наприклад, постановою Сокирянського районного суду від 27 березня
2018 року визнано винною за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП головного державного
інспектора Кельменецького відділення Сокирянської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, яка, перебуваючи
на посаді завідувача сектору податків і зборів з фізичних осіб, усупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» не повідомила у встановлених законом випадку та порядку про наявність у неї реального конфлікту
інтересів та провела перевірку з питань своєчасності сплати єдиного соціального внеску її зятем. Водночас, виявивши порушення законодавства, посадова
особа не склала стосовно нього протокол за ч. 3 ст. 165-1 КУпАП, чим сприяла
уникненню близької особи від адміністративної відповідальності.
Крім того, 14 осіб визнано винними у вчиненні правопорушень з оголошенням їм судами усного зауваження, стосовно 4 посадових осіб закрито провадження у зв’язку із закінченням строку накладення стягнення.
У трьох випадках Апеляційний суд Чернівецької області, скасувавши постанови про накладення адміністративного стягнення, дійшов висновку про відсутність в діях осіб складу правопорушення (у двох – за недоведеністю мотиву
вчинення правопорушення та мети отримання неправомірної вигоди, в іншому – у зв’язку з встановленням судом необережної форми вини), ще одна постанова районного суду про закриття провадження оскаржена в апеляційному
порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» органами прокуратури області внесено 14 подань з вимогами про проведення службових розслідувань, із них 11 розглянуто та 10 посадових осіб притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.
Упродовж 2018 року в Чернівецькій області за фактами порушень вимог
фінансового контролю розпочато 17 кримінальних проваджень стосовно
17 кримінальних правопорушень за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1
КК України, зокрема: 12 – органами прокуратури та 5 – органами Національної
поліції. Слід зазначити, що 15 кримінальних правопорушень стосуються випадків умисного неподання декларацій та 2 – декларування завідомо недостовір31
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них відомостей. Станом на 26 квітня 2018 року у 16 кримінальних провадженнях тривало досудове слідство, одне провадження закрито.
Крім того, за вказаний період в області скеровано до суду 7 обвинувальних
актів стосовно 9 корупційних кримінальних правопорушень.
Зважаючи на наявність проблем у врегулюванні повноважень спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, керівництво прокуратури
Чернівецької області неодноразово порушувало це питання у публікаціях на
сторінках «Вісника прокуратури».
Зі свого боку наголошуємо на необхідності систематизації повноважень
кожного, передбаченого у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. Наприклад, як це
визначено для Національного агентства з питань запобігання корупції у ст. 11
Закону України «Про запобігання
Розпорошеність антикорупційтикорупцій- корупції». При цьому загальні повних норм, що регулюютьь діяльність новаження суб’єктів у сфері протидії
органів прокуратури та Національ- корупції пропонується закріпити у
ної поліції (в КПК України,
аїни, КУпАП, Законі України «Про запобігання когалузевих законах про державні ор- рупції», а спеціальні – залишити так,
гани), ускладнює їх застосування
осування та як це передбачено сьогодні: в інших
нормативних актах, зокрема кодекрозуміння їх суспільством
м
сах України.
Наявна нині розпорошеність антикорупційних норм, що регулюють діяльність органів прокуратури та Національної поліції (в КПК України, КУпАП, галузевих законах про державні органи), ускладнює їх застосування та розуміння
їх суспільством, не сприяє налагодженню активної взаємодії з викривачами
корупції.
З огляду на специфіку діяльності у сфері протидії корупції, притаманну органам прокуратури та Національній поліції, у Законі України «Про запобігання корупції» важливо визначити повноваження на отримання за запитом інформації,
проведення опитування осіб, доступу до баз даних державних органів тощо.
У разі правової рівності статусу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції вбачається за необхідне розмежувати повноваження щодо
реагування ними на одні й ті самі правопорушення за суб’єктним, територіальним, функціональним принципами (зокрема, за ч.ч. 1, 2 ст. 172-6 КУпАП та
у дисциплінарному, цивільно-правовому порядках), визначити алгоритм формування доказів стосовно випадків їх вчинення (у тому числі, кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України).
Також очевидною є потреба налагодити наразі чіткий правовий механізм
виявлення латентних корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень.
Через «прикриття» інформацією з обмеженим доступом, невстановлення або
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укриття правопорушень в установах за місцем роботи посадовців та за відсутності у спеціально уповноважених суб’єктів повноважень на перевірки стану
діяльності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», взаємовигідні домовленості зацікавлених учасників відносин перетворюються на чергові корупційні прояви. Таким чином, без наявності доброчесного заявника дієві механізми для розірвання вузла корупції відсутні.
Тому для подолання корупції потрібно враховувати міжнародний досвід й
надалі втілювати різні правові норми, що спонукають до нетерпимості корупції, у тому числі через підвищення рівня матеріальних, соціальних гарантій для
службовців, забезпечення права громадян на отримання послуг, дозвільних
документів в альтернативному порядку (зокрема, в інстанції вищого рівня).
Крім того, якнайширше інфорПотрібно й надалі втілювати різмування про факти вимагання чи
н
що спонукають до
пропозиції неправомірної вигоди ні правові норми,
нетерпимості корупції, у тому числі
неодмінно підвищить кількість фік- нетерпимост
підвищення рівня матеріальсації правопорушень, запустить в через підви
соціальних гарантій для служдію потужну інформаційну антико- них, соціаль
забезпечення права громадян
рупційну кампанію, зменшуватиме бовців, забез
отримання послуг, дозвільних до«безпечність» корупції та її прояви на отриманн
альтернативному порядку
кументів в ал
загалом.
Одночасно погоджуємося з авторами, які на основі принципів рівності та змагальності учасників процесу
зазначали про потребу відновлення законодавцем повноваження прокурора
на апеляційне оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, через доповнення положень ст. 294 КУпАП.

У діяльн
діяльності судової системи з метою настання
невідворотн
невідворотності відповідальності очевидною є необхідність однак
однакової правозастосовної практики до одних
і тих самих пправопорушень, вчинених в подібних умовах
суб’єктами різного рівня. Це дасть змогу сформувати
типові підх
підходи спеціально уповноважених суб’єктів
у сфері прот
протидії корупції до кваліфікації діянь.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО
З початку проведення антитерористичної операції статус учасника бойових
дій отримали майже 326 тисяч осіб, серед яких є і чинні військовослужбовці,
і громадяни, призвані за мобілізацією.
Найбільше проблем стосовно надання статусу учасника бойових дій виникало в період 2014–2015 років. Зокрема, щодо надання цього статусу «добровольцям», оскільки під час перших хвиль мобілізації доволі часто особи виконували обов’язки військової служби без належного оформлення відповідних
документів. Також були факти немотивованих відмов командування військових формувань у наданні необхідних документів на підтвердження перебування особи в зоні проведення антитерористичної операції.
Зараз до участі в операції об’єднаних сил (розпочата 30 квітня 2018 року
відповідно до Указу Президента України, яким введено в дію рішення РНБО
про зміну формату широкомасштабної АТО. – Прим. ред.) залучені виключно
чинні військовослужбовці, перебування яких на сході України чітко фіксується з моменту включення до списків особового складу військової частини та
впродовж усього періоду проходження військової служби. Тому відсоток відмов у присвоєнні військовослужбовцям статусу учасника бойових дій доволі
незначний.
З огляду на наявне в декотрих випадках певне затягування у розгляді заяв
та видачі підтверджуючих документів Головна військова прокуратура роз’яснює: якщо особа отримала відмову у наданні статусу учасника бойових дій,
вказане рішення демобілізований військовослужбовець повинен оскаржувати
у судовому порядку. За відсутності підтверджуючих документів (витяги з наказу про зарахування до особового складу військової частини, відомості про
виплату грошового забезпечення, документи про постановку на всі види забезпечення), особа повинна представити до суду будь-які доказання участі в
антитерористичній операції (фото- та відеозйомку, показання свідків тощо).
Судова практика на цьому напрямі позитивна, здебільшого суди приймають
рішення на користь громадянина.
Водночас бездіяльність командування необхідно оскаржувати безпосередньо до вищого органу військового управління, яке за фактами, викладеними у зверненні, повинне провести службове розслідування і встановити ступінь
вини командира.
Також Головна військова прокуратура інформує про виділення учасникам
антитерористичної операції земельних ділянок.
Поширеними є факти безпідставних відмов органами місцевого самоврядування у наданні таких ділянок за заявами учасників антитерористичної операції. Переважно відмови мотивовані відсутністю в особи постійної реєстрації
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в межах територіальної одиниці, де розташована ділянка. У цьому разі учасник
АТО також повинен звертатись до суду для визнання такого рішення протиправним.
Процедура оскарження нескладна, проте для пересічного громадянина
може бути незрозуміла. Раніше такі проблеми вирішувались шляхом опротестування прокурором незаконного рішення (дії, бездіяльності).
У зв’язку з ухваленням 14 жовтня 2014 року Верховною Радою України Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури позбавлені повноважень
щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів та не мають повноважень щодо захисту інтересів громадянина в
суді.
Згідно із законодавчими нововведеннями особа повинна самостійно захищати свої інтереси, залучивши до цього адвоката. Однак з огляду на важливість зазначеної проблеми учасникам АТО, яким безпідставно відмовлено у їх
правах, належить звертатися з відповідною заявою до найближчої військової
прокуратури гарнізону за місцем проживання.

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ УЧАСНИКОМ АТО
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Відповідно до п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам
бойових дій надається пільга щодо позачергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. Право на безоплатне
отримання у власність земельних ділянок учасниками антитерористичної операції регулюється ч. 6 ст. 118, ст.ст. 121,
122 Земельного кодексу України.

Законодавством передбачено 6 випадків, коли особа може отримати земельну ділянку
безоплатно у приватну власність, до того ж у кожному з цих випадків лише один раз упродовж
життя, а саме:
– земельна ділянка для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га,
в містах – не більше 0,10 га;
– земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;
– земельна ділянка для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки
(паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території
сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
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– копія паспорта;
– копія ідентифікаційного коду;
– згода на збір та обробку персональних даних.

Орган місцевого самоврядування після реєстрації клопотання надає його на розгляд до
відповідних органів для затвердження щодо
можливості надання земельної ділянки. Розгляд клопотання не повинен перевищувати
одного місяця, під час якого надається дозвіл
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмова у наданні.

Після розробки проекту його погоджують з місцевим управлінням земельних ресурсів (за місцезнаходженням ділянки), які зобов’язані протягом десяти
робочих днів з дня одержання проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом (з повідомленням) розробнику свої висновки про його погодження.
Відмова у такому погодженні обов’язково має містити посилання на закони
та прийняті згідно з ними нормативно-правові акти, що регулюють відносини у
відповідній сфері, та може бути оскаржена в судовому порядку.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ
ЗАТРИМАННІ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН
Відповідно до статистичних даних за 2017 рік слідчими регіональних прокуратур направлено до суду 1340 обвинувальних актів та 21 клопотання про
звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
За ст.ст. 207, 208 Кримінального процесуального кодексу України
(КПК України) затримано 611 осіб, тобто у середньому затримано кожну другу
особу від загальної кількості притягнутих до кримінальної відповідальності.
При цьому через непідтвердження підозри у вчиненні кримінального правопорушення звільнено лише одну особу з-поміж затриманих, що свідчить про
виважений підхід прокурорів і слідчих до застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
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Із наведених статистичних даних вбачається, що інститут затримання особи загалом досить активно використовується прокурорами та слідчими регіональних прокуратур під час розслідування кримінальних правопорушень.
Разом із тим під час застосування цього інституту на практиці у чинному КПК
України виявлено низку суттєвих недоліків, на яких варто акцентувати увагу.
Так, згідно з ч. 2 ст. 176 КПК України затримання особи є тимчасовим запобіжним заходом, який застосовується з підстав та в порядку, визначених цим
Кодексом.
Виходячи з положень вказаного Кодексу, затримання особи можна поділити на два види:
1) затримання підозрюваного, обвинуваченого на підставі ухвали слідчого
судді з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст. 188 КПК України);
2) затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого
судді (ст. 208 КПК України).
При цьому другий вид затримання можна поділити на підвиди залежно від
того, ким здійснюється затримання – уповноваженою особою або неуповноваженою особою.
У частині 1 ст. 208 КПК України зазначено, що уповноважена особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні
злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:
1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують
на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;
3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до
підслідності Національного антикорупційного бюро України.
В усіх інших випадках вважатиметься, що затримання особи, підозрюваної
у вчиненні злочину, буде незаконним і вказану особу необхідно негайно звільнити та відпустити на свободу.
Згідно з ч. 5 ст. 208 КПК України про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, у якому крім відомостей, передбачених
у ст. 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень ст. 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків
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затриманого. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала,
і затриманим. Копія протоколу негайно вручається затриманому, який засвідчує це підписом, а також надсилається прокурору.
Водночас згідно з ч.ч. 2 та 3 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань (ЄРДР).
Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР
або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність,
встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути
проведений до внесення відомостей до ЄРДР, однак таке внесення здійснюється негайно після завершення огляду.
Таким чином, питання правомірності затримання особи до початку досудового розслідування (до внесення відомостей про вчинення кримінального
правопорушення до ЄРДР) у чинному КПК України не вирішено.
Це стосується навіть тих випадків, коли цю особу застали під час вчинення
злочину або замаху на його вчинення, або якщо безпосередньо після вчинення
злочину очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак
на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила
злочин.
Вважається, що у разі проведення фактичного затриманя особи відомості
про вчинення кримінального правопорушення негайно після його завершення
повинні бути внесенні до ЄРДР і лише тоді має складатися протокол про затримання.
Але зазначене суперечить ст. 209 КПК України, відповідно до якої особа є
затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні,
визначеному уповноваженою службовою особою, тобто в протоколі затримання буде зазначено час, який не відповідатиме часу початку досудового
розслідування.
Також, на наш погляд, невідкладного законодовчого вирішення потребує
питання затримання особи через деякий час після вчинення злочину без судового дозволу, оскільки здебільшого злочинці зникають з місця злочину та
переховуються від органів досудового розслідування і їх встановлення та затримання можливе лише через певний час.
Разом з тим положення ст. 208 КПК України дає право працівникам правоохоронних органів затримувати особу виключно у випадках, якщо її застали
під час вчинення злочину або безпосередньо після нього, за наявності очевидних ознак, які вказують саме на цю особу як на злочинця.
Інакше, навіть за наявності доказів причетності особи до вчинення злочину
(показань свідків, явної відповідності зовнішності особи складеному фоторо43
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боту злочинця, зовнішніх ознак вчинення особою злочину тощо) та встановлення її місцезнаходження, працівники правоохоронних органів не мають правових підстав для її затримання.
За таких обставин згідно з ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на
затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі
в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Але в такому випадку особу слід попередньо повідомити про підозру. Тобто особа має набути статусу підозрюваного, для чого її необхідно викликати в
орган досудового розслідування.
Вказана послідовність дій слідПитання правомірності затричого є нелогічною і може зашкодити слідству, адже під час отримання мання особи до початку досудового
розслідуванн (до внесення відомовиклику особа, яка справді вчинила розслідування
вч
кримінального
злочин, одразу ж почне знищувати стей про вчинення
правопоруше
до ЄРДР) у чинному
всі сліди своєї злочинної діяльності правопорушення
або взагалі буде переховуватися від КПК України не вирішено
органу досудового розслідування.
Крім того, оформлення письмового повідомлення про підозру займає великий проміжок часу, за який підозрювана особа може змінити місце свого
перебування, що унеможливить її затримання.
Водночас у практичній діяльності виникають ситуації, коли працівники
правоохоронних органів інформацію про місцезнаходження злочинців отримують раптово: наприклад, потерпілий через певний час упізнає винну особу
в громадському місці або працівники поліції затримують особу в автомобілі,
яким вона кілька днів тому незаконно заволоділа. В такому разі з метою затримання злочинців необхідно діяти оперативно.
Але і в цьому випадку працівникам правоохоронних органів треба звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого
з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За таких обставин вручити письмове повідомлення про підозру винній
особі неможливо, адже згідно із ст. 277 КПК України для її вручення необхідні
анкетні дані особи, які в цих випадках можуть бути невідомі, а винні особи приховуватимуть їх.
Отже, необхідно внести відповідні зміни у ст. 208 КПК України, а саме – вилучити слова «безпосередньо» та «щойно», оскільки вказані часові параметри
визначають зовсім короткий термін часу і не охоплюють випадків затримання
особи через певний проміжок часу після вчинення нею злочину.
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Також згідно з ч. 1 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа має
право затримати у визначених випадках без ухвали суду лише особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі.
У працівника поліції чи іншої
посадової
особи, які відповідНеобхідно внести відповідні
відні зміни
но
до
службових
обов’язків
у ст. 208 КПК України, а самее – вилучизобов’язані
припиняти
будь-які
ти слова «безпосередньо» та «щойно»,
адміністративні
чи
кримінальні
оскільки вказані часові параметри
метри визначають зовсім короткий термін
мін часу і не правопорушення, проте безпоохоплюють випадків затримання
мання особи середньо не пов’язані з вирічерез певний проміжок часуу після вчи- шенням питань кримінального
судочинства, можуть виникати
нення нею злочину
труднощі з попередньою кваліфікацією таких діянь.
Тож виникає питання, як їм слід вчинити у цьому випадку, якщо будь-яке
зволікання може призвести до негативних наслідків як для потерпілого, так і
для самої службової особи. Якщо виявиться, що в діях затриманого (підозрюваного) відсутній склад злочину, який передбачає покарання у виді позбавлення волі, затримання слід вважати незаконним, що може бути підставою для
притягнення до відповідальності.
На наш погляд, слушною є пропозиція змінити редакцію ч. 1 ст. 208
КПК України: вилучити кінцівку у формулюванні «особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі», зазначивши тільки «особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення».
Також постає запитання щодо вислову «чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні», який міститься в ч. 2 ст. 207
КПК України.
Затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, «під час безперервного переслідування», очевидно, може бути лише у випадках, якщо особа, яка намагається втекти, не зникає з очей особи, яка її переслідує.
Коли особа заховалася, забігла в будівлю тощо і зникла з очей переслідувача, підстав для затримання також не буде, хоч через деякий час особу й буде
виявлено.
Зважаючи на викладене, варто у ч. 1 ст. 208 КПК України закрипіти більш
широкі підстави для затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, як це
було передбачено у ст.ст. 106, 115 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року.
Крім того, у ст.ст. 207, 209 КПК України не визначено, з якого моменту
розпочинається відлік часу затримання особи неуповноваженою службовою
особою.
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З огляду на зміст цих статей час затримання такої особи розпочинається з
моменту доставлення її до уповноваженої службової особи, що дає підстави
неоднозначного трактування цього питання.
Також у ст. 191 КПК України не визначено порядку фіксації фактичного затримання особи на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з
метою приводу. Адже норми ст. 208 КПК України поширюються лише на випадки затримання без ухвали слідчого судді, суду.
Отже, у ст. 191 КПК України необхідно внести зміни щодо регламентації
процесуального порядку оформлення затримання на підставі ухвали слідчого
судді.
Так само потрібно звернути увагу на пункт 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, відповідно до якого ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну
силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення
шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
У вказаному випадку це означає, що особу, яку оголошено в розшук, не
можна затримувати в разі встановлення місця її перебування у строк понад
шість місяців. Тобто працівники правоохоронних органів змушені будуть запрошувати на допит розшукувану особу, одразу після чого така особа знову
«почне переховуватися».
У зв’язку з цим доцільним є вилучення цієї норми з КПК України.
Варто зазначити, що в КПК України неповною мірою вирішено питання
затримання осіб, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча
підозрюваного з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Згідно з ч. 1 ст. 208 КПК України можна затримувати тільки підозрюваних
у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного
законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Безумовно, протидія корупції є одним із пріоритетних напрямів державної
політики. Проте не можна погодитися з тим, що для досудового розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, забезпечуються особливі умови порівняно з досудовим розслідуванням, наприклад, злочинів проти основ національної безпеки
чи злочинів проти життя та здоров’я особи, яке провадиться слідчими органів
Національної поліції та Служби безпеки України. Адже людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, як закріплено в ст. 3 Конституції України, визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Крім того, розслідування корупційних злочинів продовжує здійснюватися
слідчими органів прокуратури.
Статистичні дані свідчать, що із загальної кількості направлених до суду
обвинувальних актів про вчинення корупційних злочинів переважну більшість
скеровано саме слідчими органів прокуратури.
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Загалом слідчими регіональних прокуратур за 2017 рік до суду направлено
541 такий обвинувальний акт стосовно 682 осіб.
Також варто зазначити, що чинний КПК України не містить положень, якими передбачено затримання підозрюваної особи у випадках порушення нею
запобіжного заходу, зокрема у вигляді домашнього арешту, в момент такого
порушення.
Метою цих порушень такою особою можуть бути тиск на осіб, які беруть
участь у кримінальному провадженні (свідків, експертів, спеціалістів та ін.),
знищення речових доказів тощо.
У такому випадку прокурор
Доцільно ч. 1 ст. 208 КПК
ПК України або слідчий за погодженням із
доповнити пунктом, у якомуу визначити прокурором повинні звертатися
підстави для затримання підозрюваної
дозрюваної до слідчого судді із клопотанням
особи у випадках порушення
я нею запо- про зміну запобіжного заходу на
біжного заходу, зокрема у вигляді до- більш тяжкий, а саме – на тримашнього арешту, в момент такого по- мання під вартою.
рушення
При цьому у клопотанні про
зміну запобіжного заходу прокурор або слідчий повинен навести докази, які підтверджують грубе порушення
підозрюваним запобіжного заходу.
Описана послідовність дій не завжди є процесуально виправданою, адже
підозрюваний, який перебуває під домашнім арештом, спокійно може його
порушити з метою втечі від слідства, а слідчий, який знає про такі наміри підозрюваного, не може його затримати без ухвали слідчого судді.
Зважаючи на зазначене, доцільно ч. 1 ст. 208 КПК України доповнити пунктом, у якому визначити вказані підстави для затримання особи.
При затриманні уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може
здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених у ч. 7
ст. 223 і ст. 236 цього Кодексу.
Водночас, на нашу думку, залишаються неврегульованими питання особистого обшуку осіб, яким на місці вчинення злочину або поза ним підозрювана
особа перед затриманням передала речові докази, документи тощо, які свідчать про вчинення нею або іншою особою кримінального правопорушення.
Тому зазначені положення КПК України потребують уточнення.
Таким чином, ми розглянули лише деякі проблемні аспекти правозастосовної практики інституту затримання підозрюваної особи, водночас таких питань, які потребують законодавчого врегулювання, набагато більше.
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Ольга Загорська
викладач відділу підготовки прокурорів
з організації роботи в органах прокуратури
Інституту спеціальної підготовки
Національної академії прокуратури України

Людмила Шмаль
викладач відділу підготовки прокурорів
з організації роботи в органах прокуратури
Інституту спеціальної підготовки
Національної академії прокуратури України

РОЛЬ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ
У ВЖИТТІ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Без жодних перебільшень сьогодні в Україні корупція набуває дедалі більшого поширення, стаючи найгострішою проблемою для нашої держави. Водночас
запорукою правильно вибраних стратегії і тактики протидії корупції є чітке визначення суб’єктів, діяльність яких спрямована на подолання корупційних проявів,
та наділення їх відповідними владними повноваженнями. Зокрема, відповідно
до пункту 1 ст. 6 Конвенції ООН проти корупції кожна держава-учасниця забезпечує, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, наявність
органу або, у належних випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції.
У пункті 2 встановлено, що кожна держава-учасниця забезпечує органу або органам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, необхідну незалежність, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, з метою надання такому органу
або органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи
від будь-якого неналежного впливу1. На запобігання та подолання різних проявів корупції спрямована діяльність спеціально уповноважених суб’єктів – органів прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро
України, Національного агентства з питань запобігання корупції (національне
1
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. 2007. № 49. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
(дата звернення: 03.05.2018).

48

ПРАВОДОПОМОГА

агентство). Важливим елементом системи протидії корупції виступають також
посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права та їх структурних підрозділів.
Різні аспекти системи протидії корупції та відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, розглядали у своїх роботах такі вчені, як
О. Гладун, К. Годуєва, Р. Гречанюк, З. Загиней, В. Кіселичник, Н. Корчак, М. Стефанчук, В. Трепак, М. Хавронюк, Н. Ярмиш та інші. Не применшуючи значення
наукових доробків згаданих учених, слід констатувати, що механізм ужиття заходів протидії корупції на цей час залишається недостатньо дослідженим.
З огляду на вказане метою цієї статті є визначення ролі керівника органу прокуратури в системі заходів протидії корупції на основі аналізу правової регламентації його повноважень.
Відповідно до ст. 19 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, на
прокурорів покладено обов’язок суворо дотримуватись обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, не допускати будь-яких проявів, які можуть створити враження корупційних. Прокурор, якому стала відома інформація про такі порушення іншим працівником прокуратури, зобов’язаний негайно
повідомити про це відповідного керівника органу прокуратури2.
Згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції» (Закон) посадові
і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного
права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого
правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних
осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно
письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у
сфері протидії корупції3.
На підставі системного аналізу положень Закону можна виокремити три групи обов’язків керівника прокуратури щодо вжиття заходів протидії корупції:
– обов’язки, що виникають у зв’язку із вчиненням підлеглими корупційних
правопорушень;
2
Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, затверджений всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року. Генеральна прокуратура України: офіц. сайт. URL:
http://www.gp.gov.ua/ua/vskonpp17.html?_m=publications&_t=rec&id=207089 (дата звернення: 03.05.2018).
3
Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII // Відомості
Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
(дата звернення: 03.05.2018).
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– обов’язки, що виникають у зв’язку із вчиненням підлеглими правопорушень, пов’язаних із корупцією;
– обов’язки, що виникають у зв’язку із невиконанням підлеглими вимог цього Закону в інший спосіб4.
Аналіз положень ст. 3 Закону дає змогу сформувати алгоритм дій керівника
прокуратури у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання
інформації про вчинення такого правопорушення підлеглими працівниками:
1) вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення;
2) негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. Законом до кола спеціально уповноважених суб’єктів віднесено органи прокуратури, органи Національної поліції,
Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.
Відповідно до Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від
16 червня 2016 року, серед основних завдань вказаного структурного підрозділу визначено здійснення повноважень щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами (крім випадків, передбачених Законом) та працівниками органів прокуратури, підтримання державного
обвинувачення у відповідних провадженнях, проведення службових розслідувань щодо прокурорів та працівників органів прокуратури, запобігання правопорушенням в органах прокуратури тощо5. З огляду на зазначене керівнику
прокуратури про факт вчинення корупційного правопорушення підлеглими
працівниками необхідно письмово повідомити Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України.
Відповідно до ч. 4 ст. 63 Закону України «Про державну службу» керівник
державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не
подав матеріали про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, злочину до
органу, уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законом6.
4
Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII // Відомості
Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
(дата звернення: 03.05.2018).
5
Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України: наказ Генерального прокурора України від 16 червня 2016 року № 204. Генеральна прокуратура України: офіц. сайт. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/geninsp.html?_m=publications&_t=rec&id=205553
(дата звернення: 03.05.2018).
6
Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII // Відомості
Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/
print1490618100451300 (дата звернення: 03.05.2018).
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Невжиття керівником місцевої прокуратури передбачених законом заходів
у разі виявлення корупційного правопорушення тягне адміністративну відповідальність за ст. 172-9 «Невжиття заходів протидії корупції» Кодексу України про
адміністративні правопорушення7. У диспозиції ч. 1 цієї статті вказано на те, що
відповідальність настає у разі невжиття заходів у разі виявлення корупційного
правопорушення. Слід нагадати, що Закон розмежовує корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією. Згідно з абзацом 5 ч. 1 ст. 1
Закону корупційним правопорушенням є діяння, що містить ознаки корупції,
вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
Відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону правопорушення, пов’язане з корупцією, – це діяння, що не містить ознак корупції, але 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.
Алгоритм дій керівника прокуратури у разі виявлення правопорушення,
пов’язаного з корупцією, чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення підлеглими працівниками:
1) вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення;
2) негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. Відповідно до вимог чинного законодавства правом складання протоколів про правопорушення, пов’язані з
корупцією, наділені уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції та уповноважені особи Департаменту захисту економіки
Національної поліції України. Відтак керівнику прокуратури про факт вчинення
підлеглим працівником правопорушення, пов’язаного з корупцією, необхідно
письмово повідомити саме вказаних суб’єктів8.
Згідно з ч. 2 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» притягнення прокурора
до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його
до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених
законом9.
Керівник прокуратури у разі невиконання підлеглими працівниками вимог
Закону в інший спосіб вживає заходів щодо:
1) припинення виявленого правопорушення;
2) усунення наслідків такого правопорушення;
7
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х //
Відомості Верховної Ради України. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122. URL: http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 03.05.2018).
8
Довідник керівника місцевої прокуратури: довідкове видання / кол. авт.; за ред. Г.В. Попова,
Ю.В. Шевченка, О.З. Гладуна. Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. 318 с. С. 281.
9
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2–3. Ст. 12. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата
звернення: 03.05.2018).
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3) притягнення винних осіб до відповідальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 67 Закону нормативно-правові акти, рішення, видані
(прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом
або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.
Таким чином, вживаючи заходи щодо усунення наслідків такого правопорушення, необхідно враховувати повноваження керівника на скасування рішення,
прийнятого підлеглим. Порядок скасування процесуальних рішень регулюється
відповідним процесуальним законодавством.
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 липня
2017 року № 286 затверджено методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, додаток 1 яких
містить перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, а додаток 2 – орієнтовний (невиключний) перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких можлива дисциплінарна відповідальність винної особи10.
Отже, керівник прокуратури залежно від конкретних обставин вчинення
проступку та ступеня вини особи зобов’язаний ініціювати питання притягнення
до дисциплінарної відповідальності підлеглих у випадках невиконання вимог Закону в інший спосіб, зокрема:
– порушення обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону);
– обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави, місцевого самоврядування (ст. 26 Закону);
– порушення обмежень спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону);
– неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів;
– невиконання вимог ст. 36 Закону в частині обов’язку передати в управління
корпоративні права та підприємства протягом 30 днів з моменту призначення на
посаду, а також порушення заборони такої передачі на користь членів своєї сім’ї;
– порушення вимог ст. 42 Закону, з-поміж них – щодо неефективного використання державної власності, зокрема службових транспортних засобів та приміщень;
– розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень (пункт 3 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про
прокуратуру»);
– порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (пункт 4 ч. 1 ст. 43 Закону
України «Про прокуратуру»).
10
Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію,
внесеними викривачами: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
від 6 липня 2017 року № 286. Національне агентство з питань запобігання корупції: офіційний веб-сайт. URL: https://nazk.gov.ua/spivpracya-z-vykryvachamy-korupciyi (дата звернення:
03.05.2018).
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Порушення вимог щодо несумісності, передбачених у ст. 18 Закону України
«Про прокуратуру», є однією з умов звільнення прокурора з посади.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону у випадках виявлення порушення вимог цього
Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього
Закону Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої
законом відповідальності. Припис є обов’язковим для виконання. Про його результати особа, якій адресовано вимоги, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.
Відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури України посадовими особами органів прокуратури,
уповноваженими призначати службове розслідування, є Генеральний прокурор,
заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, керівник регіональної прокуратури, військовий прокурор регіону
або особи, які виконують їх обов’язки11.
Також згідно з Порядком організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України керівник місцевої прокуратури за наявності підстав уповноважений ініціювати проведення таких службових
розслідувань12.
Особливу роль керівнику органу прокуратури відведено в забезпеченні належного функціонування одного з механізмів запобігання корупції – «обмеження
спільної роботи близьких осіб».
Так, відповідно до ст. 27 Закону особи, зазначені у підпунктах «а», «в»–«з»
пункту 1 ч. 1 ст. 3 Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких
їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень
близьким їм особам.
Тому керівник прокуратури не може: а) мати у прямому підпорядкуванні
близьких йому осіб або б) бути прямо підпорядкованим у зв’язку з виконанням
повноважень близьким йому особам.
Пряме підпорядкування (абзац 3 ч. 1 ст. 1 Закону) – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі
через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення
11
Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури:
наказ Генеральної прокуратури України від 6 грудня 2017 року № 343. Генеральна прокуратура України: офіц. сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0008-18 (дата звернення:
03.05.2018).
12
Порядок організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України: наказ Генеральної прокуратури України від 13 квітня 2017 року. Генеральна прокуратура України: офіц. сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0623-17 (дата звернення:
03.05.2018).
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з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок,
доручень тощо, контролю за їх виконанням.
Близькими особами згідно із Законом (абзац 4 ч. 1 ст. 1 Закону) є особи:
– які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із особами, стосовно яких існують спеціальні обмеження щодо
одержання подарунків (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом
не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але
не перебувають у шлюбі;
– чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням.
Відповідно до ст. 27 Закону на керівника прокуратури покладено обов’язки
щодо запобігання та врегулювання відносин прямого підпорядкування, зокрема:
1) повідомити керівництво Генеральної прокуратури України про працюючих
у відповідній прокуратурі близьких йому осіб;
2) у разі виникнення обставин прямого підпорядкування самостійно вжити
заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк;
3) якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, керівник
або близькі йому особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування;
4) у разі неможливості переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні,
підлягає звільненню із займаної посади.
Згідно зі ст. 55 Закону України «Про прокуратуру» прокурор, щодо якого наявні обставини безпосереднього підпорядкування близькій особі, звільняється
з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. З урахуванням положень ч. 2 ст. 51 цього Закону рішення про звільнення
прокурора Генеральної прокуратури України з посади з цієї підстави приймає
Генеральний прокурор, щодо прокурорів відповідної регіональної прокуратури
та прокурорів місцевих прокуратур, які розташовані у межах адміністративнотериторіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної
регіональної прокуратури, – керівник регіональної прокуратури.
Ключова роль в системі протидії корупції відведена саме суб’єктам, які відповідно до Закону уповноважені здійснювати заходи щодо припинення правопорушень, усунення їх наслідків, відновлення порушених прав чи інтересів фізичних
та юридичних осіб, інтересів держави, притягнення винних до відповідальності.
Безперечно, повністю ліквідувати корупцію вдасться ще не скоро, але наділення уповноважених осіб можливістю здійснення дієвих, ефективних заходів
дасть змогу значно знизити її рівень та підвищити ефективність державного
управління.
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Олег Синишин
прокурор Хмельницької області

СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ КОРУПЦІОНЕРА
ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
Прокуратура Хмельниччини спільно з іншими правоохоронними органами
та органами влади проводить активну роботу щодо протидії корупції та хабарництву як особливо небезпечним злочинним проявам.
Справедливе покарання корупціонерів є одним із дієвих інструментів попередження вчинення корупційних правопорушень іншими суб’єктами відповідальності.
А тому, реалізуючи основні принципи запобігання та протидії корупції та
як спеціально уповноважений суб’єкт у цій сфері, органи прокуратури шляхом
доведення вини корупціонерів у судах забезпечують невідворотне настання
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.
Розглянемо вироки суду, якими викритих осіб засуджено до покарань,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи.
Заступника начальника Управління Держпраці в Хмельницькій області
засуджено до 5 років позбавлення волі
Неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн посадовець одержав від директора
одного з приватних підприємств за складання позитивного акта перевірки та
реєстрацію ліфтів, які монтувались підприємством в приміщенні торговельного центру в місті Хмельницькому.
Після одержання неправомірної вигоди особу було викрито та затримано
правоохоронцями, а неправомірно одержані кошти вилучено.
Вироком суду посадовця, якого під час слідства звільнено з роботи, визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У межах санкції вказаної статті його засуджено до 5 років позбавлення волі
з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на
2 роки та конфіскацією майна.
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Окрім цього, чиновника позбавлено рангу
державного службовця.
До 5 років позбавлення волі засуджено
колишнього начальника районного
відділу державної виконавчої служби
Старокостянтинівською місцевою прокуратурою в суді доведено, що у грудні
2016 року вказаний посадовець за звільнення
з-під арешту автомобіля вимагав у громадянина неправомірну вигоду.
Після одержання коштів у розмірі
5800 грн особу було викрито та затримано
правоохоронцями.
За ініціативи прокуратури обвинуваченого відсторонено від посади та надалі
звільнено.
Вироком суду колишнього начальника районного відділу державної виконавчої служби визнано винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368
КК України.
Відповідно до санкції вказаної статті його
засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані
з виконанням організаційно-розпорядчих
функцій, строком на 1 рік та з конфіскацією
майна.
До реальної міри покарання засуджено
колишнього
головного
бухгалтера
Хмельницької регіональної державної
лабораторії ветеринарної медицини
Хмельницькою місцевою прокуратурою
у суді доведено, що підсудний, перебуваючи
на посаді головного бухгалтера Хмельницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, будучи матеріально
відповідальною особою, з лютого по липень
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2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив майно
державної установи, а саме: талони на пальне та оргтехніку на суму понад
150 тис. грн. Надалі це майно він реалізував третім особам.
Вироком суду останнього визнано винним у привласненні шляхом
зловживання службовим становищем державного майна (ч.ч. 1, 3 ст. 191
КК України).
З урахуванням ступеня суспільної небезпечності та тяжкості вчинених злочинів обвинуваченого судом засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов’язків, на 1 рік 6 місяців.
Також його зобов’язано відшкодувати заподіяні матеріальні збитки державній установі.
За заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим
становищем бухгалтера школи засуджено до 3 років обмеження волі
Державними обвинувачами Хмельницької місцевої прокуратури у суді доведено вину бухгалтера однієї з місцевих шкіл, яка неправомірно заволоділа
бюджетними коштами.
Будучи службовою особою, відповідальною за нарахування та виплату
заробітної плати працівникам навчального закладу, ефективне витрачання
фонду заробітної плати, нечиста на руку бухгалтер підробляла розрахунковоплатіжні відомості. Свій заробіток чиновниця щомісяця збільшувала за рахунок зменшення зарплати інших працівників.
Таким чином, жінка заволоділа близько 22 тис. грн, призначеними для виплати заробітної плати працівникам школи.
За вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
особу засуджено до покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням
права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 роки.
Під час судового розгляду справи засуджена визнала позовні вимоги про
стягнення шкоди, завданої злочином, та надалі відшкодувала її у повному
обсязі.
На 5 років позбавлено волі працівника банку, який, використовуючи
службове становище, привласнив майже півмільйона гривень
Так, головний економіст одного з банківських відділень, яке функціонує
в області, з метою власного збагачення та зловживаючи службовим становищем, викрадав кошти із банкоматів міста Старокостянтинова, до яких мав
вільний доступ.
57

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 5’2018

За результатами судового розгляду обвинувального акта в кримінальному
провадженні особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Вироком суду засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в банківській сфері та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням матеріально-відповідальних
обов’язків, строком на 3 роки.
Діяльність прокуратури та інших уповноважених органів у сфері протидії
корупції щодо попередження фактів надання неправомірної вигоди
Поруч із корисливими мотивами чиновників, які отримують неправомірну
вигоду, одним із факторів, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, є бажання громадян отримати для себе певні вигоди неправовим шляхом.
З огляду на вказане прокуратура Хмельниччини та інші уповноважені на боротьбу із корупцією органи роботу з викриття корупційних правоДо фактор
факторів, що сприяють вчиненню
порушень спрямовують не лише корупційних правопорушень, належить
на виявлення випадків одержан- і бажання громадян
гр
отримати для себе
ня неправомірної вигоди, а й фік- певні вигоди неправовим шляхом
сування фактів її надання.
Так, за результатами досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 КК України, розпочатих упродовж останніх двох років, до суду направлено 8 обвинувальних актів.
Викритими є особи, які шляхом пропозиції, обіцянки та надання неправомірної вигоди намагались уникнути кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення.
Наприклад, намагаючись вплинути на хід досудового розслідування, з метою зміни кваліфікації дій підозрюваної у вчиненні грабежу та крадіжки, для
уникнення покарання у виді позбавлення волі, її родич запропонував начальнику слідчого відділу Летичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області неправомірну вигоду.
Під час давання хабара громадянина викрито, а грошові кошти на суму
29 тис. грн вилучено.
У результаті досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів
вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 369 КК України, та обвинувальний акт для розгляду направлено до суду.
В іншому випадку – мешканець Хмельниччини, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за здійснення діяльності, пов’язаної із незаконним
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зайняттям гральним бізнесом, повернення вилученої комп’ютерної техніки та
закриття кримінального провадження, запропонував слідчому неправомірну
вигоду в розмірі 20 тис. гривень.
Під час передавання грошових коштів у сумі 5 тис. грн громадянина, який
таким чином намагався уникнути відповідальності, викрито.
Обвинувальний акт за вказаним фактом перебуває на розгляді у суді.
Не припиняється робота правоохоронців Хмельниччини щодо протидії
адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією
З початку року правоохоронними органами області складено та направлено до суду 82 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією.
За результатами судового розгляду на 38 осіб уже накладено адміністративне стягнення у виді штрафу на загальну суму понад 35 тис. гривень.
Найбільш поширеним правопорушенням цієї категорії є порушення вимог
фінансового контролю через несвоєчасне подання посадовцями декларацій
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларація), та неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані.
Зокрема, депутат Віньковецької районної ради, знаючи про необхідність
подання декларації за 2016 рік у термін до 1 травня 2017 року, легковажно поставилася до виконання вказаного обов’язку та безпідставно подала її із запізненням майже на 6 місяців.
Депутат Ярмолинецької районної ради із поданням декларації за 2016 рік
«запізнився» аж на 10 місяців.
Постановами суду на обранців накладено стягнення у виді штрафу.
Окрім того, норми антикорупційного законодавства щодо фінансового
контролю зобов’язують уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування осіб повідомляти про суттєві зміни у майновому
стані.
Однак про такий обов’язок посадовці інколи «забувають», чим вчиняють
адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2
ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як приклад, до адміністративної відповідальності за вчинення такого правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнуто завідувача відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Старокостянтинівської міської
ради, який не повідомив про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку із придбанням квартири. На нього накладено стягнення у виді штрафу.
Робота правоохоронних органів Хмельниччини, спрямована на забезпечення неухильного додержання вимог антикорупційного законодавства та
притягнення осіб, що його порушують, до відповідальності триває.
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Роман Токар
заступник прокурора
Дніпропетровської області

РОЗСЛІДУВАННЯ РЕЗОНАНСНИХ КОРУПЦІЙНИХ
ЗЛОЧИНІВ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
Останніми роками Україна проходить непростий шлях становлення як
сучасної демократичної та європейської держави. Одним із найважливіших
завдань, яке наразі стоїть перед країною, є подолання корупції. Позитивні
зрушення у цьому напрямі відкривають шлях стабільності, безпеці, соціальноекономічному зростанню, повноцінному розвитку всіх державних інституцій
та добробуту українців.
Прокуратура відіграє у протидії корупції провідну роль. Завдяки наполегливій та злагодженій роботі вдалося досягти значних результатів у викритті
корупціонерів та притягненні їх до кримінальної відповідальності. Діями прокуратури охоплено стадії як досудового розслідування корупційних злочинів,
так і доведення вини посадовців у суді.
Правоохоронними органами Дніпропетровщини викрито посадовців при
одержанні неправомірної вигоди
Так, у травні 2018 року під час одержання неправомірної вигоди викрито
заступника міського голови міста Вільногірська.
Встановлено, що у січні 2018 року до посадовця звернувся приватний підприємець щодо отримання дозволів на використання земельних ділянок для
встановлення двох торгових МАФів та газової АЗС. За вирішення цих питань
заступник голови міської ради висунув вимоги щодо надання йому неправомірної вигоди у 2500 доларів США.
Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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До суду передано 73 обвинувальні акти про корупційні злочини стосовно
82 осіб
На лаві підсудних опинилися директори двох товариств з обмеженою
відповідальністю, які під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі заволоділи більше ніж 10 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366
КК України).
Договори про проведення будівельно-монтажних робіт з капітального
ремонту Нового мосту були укладені з вказаними товариствами після проведення відповідних тендерних торгів. Згідно із зазначеними договорами
підприємство-генпідрядник мало відповідати за кількість, якість і комплектність постачання матеріалів, устаткування та інших ресурсів, необхідних
для виконання робіт. При цьому директор, розуміючи, що власних потужностей для проведення такого обсягу робіт у підприємства немає, уклав договір на виготовлення залізобетонних конструкцій, необхідних для ремонту, з іншим товариством з обмеженою відповідальністю. Надалі директори
підприємств, достовірно знаючи, що якість виготовлених конструкцій не
відповідає умовам проектно-технічної документації, а вартість є меншою,
ніж передбачено договором, встановили такі конструкції. Після цього внесли до офіційних документів – актів виконаних робіт – завідомо неправдиві
відомості про нібито відповідність указаних конструкцій вимогам технічної
документації, на підставі чого у період з квітня по жовтень минулого року
заволоділи бюджетними коштами у понад 10 млн грн, які було виведено на
рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Судовий розгляд кримінального провадження триває.
Гострим залишається питання законності використання бюджетних
коштів, виділених на ремонт доріг
Так, прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які
під час здійснення ремонту
доріг спричинили державі
За період 2016–2017 років групою осіб вчизбитки у понад 4,3 млн грн. нено 10 епіз
епізодів злочинної діяльності під час
Між комунальним під- здійснення ремонту доріг, чим спричинено
приємством Тернівської збитків державі
держ на суму понад 4,3 млн гривень
міської ради та приватним
підприємством укладено договори на виконання капітального та поточного
ремонтів будівель, споруд, доріг та інших робіт у місті Тернівці.
Встановлено, що засновник приватного підприємства, діючи у складі організованої групи з директором указаного підприємства, службовою особою,
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яка здійснювала технічний нагляд за будівництвом, та своїм братом, який фактично керував діями злочинної групи, умисно, з корисливих мотивів значно
зменшив обсяги фактично виконаних робіт, які, з-поміж іншого, не відповідали
вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
Загалом у період 2016–2017 років встановлено 10 епізодів (ремонт 10 доріг)
злочинної діяльності вказаних осіб. Загальна сума спричинених збитків – понад
4,3 млн гривень.
Наразі учасників злочинної групи судитимуть за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
На лаві підсудних також опинився директор підприємства, дії якого спричинили державі збитки на суму понад 1,4 млн грн. Встановлено, що у 2013 році
між Дніпропетровською обласною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання будівництва пішохідного
переходу закритого типу через проспект Слобожанський у місті Дніпрі. Попри
статус службової особи директор підприємства недбало ставився до виконання своїх службових обов’язків, унаслідок чого ремонтні роботи виконано несвоєчасно та не в повному обсязі, чим спричинено збитки державі на загальну
суму понад 1,4 млн грн. Чиновник обвинувачується у скоєнні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Крім цього, у привласненні понад 1 млн грн бюджетних коштів та службовому підробленні обвинувачується директор товариства з обмеженою відповідальністю у місті Кам’янському (ч. 5
Внаслідок несвоєчасного
ного та не ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).
в повному обсязі виконання
нання робіт
Так, протягом грудня 2016 року
із будівництва пішохідного
ого перехо- посадовець уніс до офіційних доду закритого типу черезз проспект кументів завідомо неправдиві
Слобожанський у місті Дніпрі
ніпрі держа- відомості щодо нібито надання
ві спричинено збитки на суму понад товариством послуг із технічного
1,4 млн гривень
обслуговування систем вентиляції,
систем водо- та теплопостачання,
виконання поточного ремонту лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів) та виконання поточного ремонту покриття хвостосховища (місце зберігання радіоактивних відходів, що
в перспективі могло призвести до утворення аварійної ситуації на вказаному
об’єкті), розташованого на території державного підприємства у місті Кам’янському. Також директор товариства зазначив неправдиві відомості стосовно
складання проектно-вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної
ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі, при цьому достовірно знаючи, що вказані роботи фактично не проводились, а послуги не
надавались.
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У результаті таких дій з державного підприємства на рахунок зазначеного
товариства перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 млн 121 тис. грн,
якими пізніше зловмисник розпорядився на власний розсуд.
За вчинення корупційних злочинів судом визнано винними 34 особи
Так, завершився судовий розгляд кримінального провадження стосовно
заступниці начальника одного з управлінь Пенсійного фонду України в області, обвинуваченої в одержанні від громадянина неправомірної вигоди у сумі
5000 грн за допомогу в оформленні трудової книжки та безперешкодне перерахування розміру пенсії з мінімальної до більш підвищеної. Попри те, що
зловмисниця свою вину не визнала, суд, вислухавши беззаперечні доводи
прокуратури, призначив жінці покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з
позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих, адміністративно-господарських функцій в органах державної
влади та місцевого самоврядування, строком на 3 роки з конфіскацією всього
особистого майна на користь держави.
Також винесено вирок щодо заступника начальника відділу Державної
екологічної інспекції в області, який за неправомірну вигоду у 68 тис. грн надав згоду підприємцю здійснити
За вплив на прийняття сесією Підсанітарну розчистку та вирубку
городнянської
городнянськ міської ради позитив340 дерев. Посадовця визнано
ного рішення
рішенн щодо зміни цільового
винним у скоєнні кримінального
призначення земельних ділянок двох
правопорушення, передбаченого
депутатів засуджено
за
до покарання у
ч. 3 ст. 368 КК України, та признавиді 3 та 2 ро
років позбавлення волі відчено покарання у вигляді 5 років
повідно
позбавлення волі, з позбавленням
фі
майна.
права обіймати посади строком на 3 роки та конфіскацією
Крім того, засуджено двох депутатів Підгороднянської міської ради, які
одержали 137 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на прийняття позитивного рішення іншими депутатами щодо зміни цільового призначення земельних
ділянок та надання їх у користування громадянину. За скоєння кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, одному з депутатів
призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а його спільнику –
2 років за ґратами.
Робота з протидії корупції в регіоні триває.
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Віталій Ольховий
начальник відділу організації діяльності
у сфері запобігання та протидії корупції
Прокуратури Житомирської області

ПРОКУРАТУРА ЖИТОМИРЩИНИ
АКТИВНО ПРОТИДІЄ
АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ,
ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЙНИМИ ДІЯННЯМИ
Прокуратура Житомирської області продовжує вживати ефективні
організаційно-практичні заходи щодо протидії корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням.
З початку року прокуратурою області органам Національної поліції погоджено складання та направлення до суду 102 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Відповідно до ч. 2 ст. 250 КУпАП прокурори взяли участь у розгляді судом
92 справ про правопорушення, пов’язані з корупцією. За результатами судового розгляду протоколів до адміністративної відповідальності приЦього року прокуратурою
рою Житотягнуто 22 особи.
мирської області погоджено
но органам
Здебільшого особи притягуваполіції складання та направлення
авлення до
лися до відповідальності за порусуду понад 100 протоколівв про вчишення вимог щодо фінансового
нення адміністративних правопоруконтролю та повідомлення про
шень, пов’язаних з корупцією
єю
конфлікт інтересів.
Зокрема, колишній сільський
голова, придбавши у червні 2017 року автомобіль вартістю 156 тис. грн (що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на
1 січня минулого року), несвоєчасно – лише через чотири місяці – повідомив
про зміни у своєму майновому стані. Хоча мав би це зробити відповідно до
вимог чинного законодавства протягом 10-денного строку.
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За участю Новоград-Волинської місцевої прокуратури Червоноармійським
районним судом розглянуто адміністративний протокол про вчинення колишнім сільським головою Тетірської сільської ради Пулинського району адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП. Постановою суду особу
визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, та накладено штраф у розмірі 1700 гривень.
Також накладено штраф на ще одного посадовця, працівника Житомирської обласної державної адміністрації, який вніс зміни до декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із запізненням майже на півроку. Зокрема, продавши свій
автомобіль 27 липня 2017 року та одержавши кошти у сумі 126 тис. грн (що
перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних
осіб на 1 січня минулого року), держслужбовець подав повідомлення про
суттєві зміни в майновому стані не протягом 10-денного терміну, а лише
11 січня 2018 року.
Корольовський районний суд м. Житомира за участю Житомирської місцевої прокуратури розглянув протокол про адміністративне правопорушення, визнав посадовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, та виніс постанову про накладення штрафу в розмірі
1700 гривень.
Прокуратурою Житомирської області забезпечено в апеляційному суді розгляд справи про вчинені депутатом Андрушівської районної ради адміністративні правопорушення за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про наявність
реального конфлікту інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту
інтересів).
За результатом розгляду справи Апеляційним судом Житомирської області
постанову суду першої інстанції залишено у силі. Відтак особу визнано винною
у скоєнні правопорушення, пов’язаного з корупцією, та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.
Йдеться про те, що підприємливий депутат, уклавши з відділом освіти Андрушівської райдержадміністрації у вересні 2015 року договір підряду на будівництво котельні Івницької загальноосвітньої школи на загальну суму понад
850 тис. грн, згодом звернувся з проханням виділити із бюджету ще додатково
150 тис. грн для закінчення будівництва. На черговому засіданні сесії райради
під час розгляду питання про виділення додаткових коштів указаний депутат,
який сам є суб’єктом підприємницької діяльності та виконував підрядні роботи, проголосував за позитивне рішення, не повідомивши сесію про реальний
конфлікт інтересів. Такими діями він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
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Постановою Андрушівського районного суду депутата-підприємця визнано
винним у скоєнні адміністративних правопорушень та притягнуто до відповідальності у виді штрафу, яку апеляційною інстанцією залишено у силі.
Загальна сума накладених на правопорушників стягнень становить майже
23 тис. гривень.
Органами прокуратури Житомирської області проведено роботу щодо виявлення правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених посадовцями органів місцевого самоврядування. Усього поточного року до адміністративної
відповідальності притягнуто 4 посадові особи 4 категорії.
У зв’язку із втратою органами прокуратури повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, апаратом
прокуратури області орієнтоУ зв’язку із втратою органами
ми прокура- вано місцеві прокуратури на
тури повноважень на складання
ня протоко- здійснення системного монілів про адміністративні правопорушення,
порушення, торингу відкритих даних для
пов’язані з корупцією, апарат прокуратури
рокуратури виявлення фактів порушень
області орієнтував місцеві прокуратури
куратури на Закону України «Про запобіздійснення системного моніторингу
орингу від- гання корупції» (Закон) з покритих даних для виявлення фактів пору- дальшим спрямуванням матешень Закону з подальшим спрямуванням
рямуванням ріалів до органів Національної
матеріалів до органів Нацполіції
ції з метою поліції з метою притягнення
притягнення винних осіб до адміністра- винних осіб до адміністративтивної відповідальності
ної відповідальності.
Так, за результатами вивчень стану виконання посадовцями антикорупційного законодавства до органів
Національної поліції скеровано матеріали про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, стосовно 165 осіб. Наразі за цими матеріалами складено 30 адміністративних протоколів, інші – перебувають на розгляді.
Органами прокуратури області забезпечено системне опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларація), на
предмет своєчасності подання посадовцями декларацій, а також достовірності відображених у них відомостей.
Упродовж поточного року органами прокуратури області зареєстровано
7 кримінальних проваджень за ст. 366-1 КК України за фактами умисного неподання декларації, досудове розслідування у яких триває.
Також внесено 57 подань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або
невиконання вимог Закону в інший спосіб. За результатами їх розгляду до
дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 посадових осіб.
Робота органів прокуратури Житомирської області з протидії адміністративним правопорушенням триває.
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Сергій Гупяк
начальник відділу процесуального керівництва
при провадженні досудового розслідування
територіальними органами поліції
та підтримання державного обвинувачення
Прокуратури Вінницької області,
молодший радник юстиції

БОРОТЬБА З КРИМІНАЛЬНО КАРАНИМИ
КОРУПЦІЙНИМИ ПРОЯВАМИ У БЮДЖЕТНІЙ
СФЕРІ ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПРІОРИТЕТІВ
У РОБОТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
«Немає нічого легшого, як витрачати бюджетні гроші. Здається, що вони
не належать нікому. Спокуса надто велика, щоб хтось перед нею міг встояти»1. Цей вислів 30-го президента Сполучених Штатів Америки Джона Калвіна
Куліджа-молодшого ілюструє ставлення до бюджетних грошових коштів ласих до незаконного збагачення осіб.
Справді, у декого складається враження, що гроші бюджетної системи, як
і надра, ліси, нібито нікому не належать, а держава Україна настільки велика,
що ніхто не постраждає й не помітить
Злочинам у бюджетній
етній сфері нестачі певних коштів, зрубаних гектапритаманні не лише стійка тен- рів лісу, захопленої землі, розкрадених
денція до збільшення їх кількості, корисних копалин.
Однак бюджетні кошти – це виплата
а й організованість, професіоналізм та високий рівень латентності заробітних плат, пенсій, інших соціальних гарантій, фінансування медицини,
освіти, забезпечення якісних доріг, інфраструктури держави тощо. Здається,
немає сфери, яка тією чи іншою мірою не фінансувалася б за рахунок бюджету.
Від дотримання закону в бюджетних правовідносинах залежить ефективність
реалізації державних соціальних програм, спрямованих на задоволення основних потреб населення та забезпечення належних умов життя.
1
Словник персоналій до курсу всесвітньої історії / [авт.-уклад. Петрів Г.В.]. Заліщики, 2013.
С. 40.
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Тому одним із основних завдань правоохоронних органів є виявлення та
розкриття злочинів, вчинених у бюджетній сфері. Остання привертає значну
увагу організованих злочинних угруповань та корумпованого чиновництва як
джерело надприбутків і швидкого збагачення. Цим злочинам притаманні не
лише стійка тенденція до збільшення їх кількості, а й організованість, професіоналізм та високий рівень латентності. «Жертвою» злочину в бюджетній сфері
передусім є держава, оскільки вона недоотримує те, на що розраховувала,
виділяючи бюджетні кошти. Водночас державні інституції не завжди на належному рівні та своєчасно усувають причини й передумови вчинення злочинів у
бюджетній сфері. Йдеться, наприклад, про проблеми нормативно-правового
характеру, наслідком яких є
Для виявлення та розкриття злочинів у
незаконне збагачення розпорядників бюджетних коштів бюджетній сфері є необхідним професійне
шляхом отримання неправо- та своєчасне використання всього спектру
мірної вигоди за вирішення слідчих дій, визначених у КПК України, нанизки питань, пов’язаних із самперед таких НС(Р)Д, як аудіо-, відеоконрозподілом і використанням троль особи та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
бюджетних коштів2.
Крім того, як свідчить
аналіз практики, особливий вид злочинної діяльності, яка завдає шкоди бюджетній системі України, полягає в тому, що декотрі особи, які обіймають посади керівників чи інших управлінців у державному апараті, органах місцевого
самоуправління, а також комерційних чи інших організаціях, розробили інструментарій, який дає змогу їм використовувати на власну користь значні обсяги
бюджетних коштів. Водночас така злочинна діяльність передбачає належне маскування вчиненого, зокрема протидію контрольно-перевіряючим і правоохоронним органам, що потребує підвищеної ефективності діяльності останніх3.
Отже, як правило, правоохоронній системі протистоять особи відповідного фахового профілю, які мають певну освіту, розуміються на тонкощах бухгалтерського обліку, обігу грошових коштів та спритно користуються прогалинами у законодавстві.
Наведені вище обставини свідчать про те, що для виявлення та розкриття злочинів у бюджетній сфері є необхідним професійне та своєчасне використання всього спектру слідчих дій, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, і насамперед таких негласних слідчих (розшукових) дій
(НС(Р) Д), як аудіо-, відеоконтроль особи та зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж.
2
Василевич Я.В. Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1(11). С. 84–94. С. 84, 87.
3
Там само. С. 88–89.
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Так, однією із найбільш розповсюджених схем заволодіння бюджетними
коштами є умисне завищення вартості товарів та матеріалів, які використовуються при будівництві, ремонті об’єктів державної та комунальної форм
власності.
Нормативно-правовими актами заборонено збільшення вартості матеріалів підрядником порівняно з ціною їх закупівлі останнім. Щоб обійти норми
законодавства, підрядники залучають до злочинних схем підконтрольних їм
суб’єктів господарювання, які викуповують матеріали за значно нижчими цінами та надалі перепродують їх підрядникам вже за ціною значно вищою.
Довести злочинну змову та умисел на заволодіння бюджетними коштами у
такій ситуації дуже складно без застосування НС(Р)Д. Крім того, особливістю такої злочинної схеми є те, що зрештою фактичного перевищення суми грошових
коштів, передбаченої кошторисно-проектною документацією, не відбувається.
Зокрема, прокуратурою Вінницької області направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням директора приватного підприємства та його
пособника, фізичної особи – підприємця, у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до договору, укладеного з відділом освіти Вінницької районної
державної адміністрації, вказане приватне підприємство мало провести реконструкцію котелень із встановленням твердопаливних котлів у трьох сільських школах Вінницької області.
Керівник цієї приватної фірми, маючи на меті привласнення бюджетних
коштів шляхом завищення вартості трьох твердопаливних котлів, здійснив їх
придбання у підприємства «Коростенський завод теплотехнічного обладнання» за відпускною ціною 178 тис. грн через підконтрольну та пов’язану з ним
фізичну особу – підприємця, який до того ж обіймав посаду юриста у цій фірмі. Означеною фізичною особою – підприємцем котли, вже за ціною 556 тис.
грн, продано офіційно приватній фірмі, яка з метою «уникнення» порушення
вимог законодавства встановила їх у школах за тією самою ціною. Відповідно
різниця у сумі 378 тис. грн, яка мала залишитися у бюджеті, опинилася в руках
правопорушників.
Довести спрямованість умислу та попередню змову в цьому кримінальному провадженні було можливим завдяки проведенню комплексу НС(Р)Д, під
час якого, зокрема фіксації телефонних розмов фігурантів, отримано всю необхідну доказову інформацію, що надалі була повністю підтверджена вилученою під час досудового розслідування документацією.
Таким самим способом розкрито заволодіння бюджетними коштами у
100 тис. грн директором товариства з обмеженою відповідальністю, здійснене
при встановленні твердопаливних котлів у школі с. Пултівці Вінницької області.
Обвинувальний акт щодо керівника ТОВ та відповідного пособника направле69
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но до суду у березні 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191
та ч. 1 ст. 366 КК України.
Бюджетними коштами у сумі 936 тис. грн заволодів приватний підприємець, який завищив вартість закупленого за кордоном матеріалу для бігових
доріжок на стадіоні в місті Вінниці. Докази, отримані в результаті проведених
НС(Р)Д – тимчасових доступів та експертиз, надали можливість повідомити
про підозру вказаній особі за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі досудове розслідування перебуває на завершальній стадії.
У наведених прикладах йдеться про завищення вартості матеріалів, які закупаються за бюджетні кошти, водночас слід вказати й на випадки заволодіння бюджетними грошима при наданні послуг чи проведенні робіт. Розкриття
злочинних схем цього виду теж неможливе без проведення комплексу НС(Р)Д.
Так, послідовна комбінація таких НС(Р)Д, як аудіо-, відеоконтроль особи
та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у поєднанні з
іншими слідчими діями дала можливість прокурорам прокуратури Вінницької
області викрити організовану злочинну групу та направити у березні 2018 року
до суду обвинувальний акт стосовно її членів за обвинуваченням у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Зокрема, встановлено, що організована злочинна група, до складу якої
увійшли лісничий одного з дочірніх підприємств державного лісогосподарського підприємства Вінницької області, директор товариства з обмеженою
відповідальністю та головний бухгалтер указаного підприємства, впродовж
2016–2017 років, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у сумі 660 тис. грн, частину яких пізніше легалізували через зазначене підприємство. Кошти призначалися як оплата за виконані лісозаготівельні
роботи, які, однак, насправді суб’єктом господарювання не проводилися.
Останніми роками частими є випадки зловживань при нарахуванні та сплаті
грошових коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.
Так, наприклад, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено та доведено, що заступник міського голови районного
центру у Вінницькій області умисно, в інтересах третіх осіб уклав із товариством з обмеженою відповідальністю договір із зниженим розміром пайової
участі у розвитку інфраструктури міста. У зв’язку з цим спеціальним фондом
міського бюджету недоотримано грошові кошти у сумі 264 тис. гривень.
Обвинувальний акт стосовно заступника міського голови за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК
України, у березні 2018 року направлено до суду.
Як іншу категорію злочинів, вчинених у бюджетній сфері, слід виділити випадки заволодіння коштами, призначеними для забезпечення виплат пенсій,
інших соціальних платежів та гарантій.
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Одну з таких схем привласнення грошових коштів, призначених для виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, розкрито правоохоронними органами
Вінницької області у 2017 році.
Під час досудового розслідування встановлено та зібрано достатньо доказів того, що одним із працівників Управління соціального захисту населення
м. Вінниці упродовж 2015–2017 років шляхом унесення недостовірних відомостей до автоматичної системи обробки персональних даних здійснювалося незаконне призначення соціальної допомоги сім’ям з дітьми особам, які не мали
підстав для отримання такої допомоги. Кошти, загальна сума яких становить
464 тис. грн, надходили на банківські рахунки, якими користувалася вказана
особа, та переводилися нею в готівку.
Після повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України обвинувальний акт
направлено до суду.
Також правоохоронним оргаСлужбові особи установ
нов органів нам слід звертати увагу на діяльдержавної влади, які є замовниками
амовниками ність службових осіб підприємств
робіт за бюджетні кошти,, створюють та установ органів державної влади
й штучні пе- та місцевого самоврядування, які
для підрядних організацій
репони у фінансуванні робіт
обіт або під- є замовниками робіт за бюджетні
в, при цьому кошти або здійснюють щодо таких
писанні відповідних актів,
конавців ро- робіт технічний нагляд. Частими є
одночасно схиляють виконавців
вомірної ви- випадки, коли ці особи, користуюбіт до надання їм неправомірної
дних дій
годи за вчинення відповідних
чись своїм службовим становищем,
створюють для підрядних організацій штучні перепони у фінансуванні робіт або підписанні відповідних актів, при
цьому одночасно схиляють виконавців робіт до надання їм неправомірної вигоди за вчинення відповідних дій.
Так, тривале застосування аудіо-, відеоконтролю осіб у службовому кабінеті та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж під час
досудового розслідування кримінального провадження стосовно службових осіб комунального підприємства міської ради у районному центрі Вінницької області дали змогу викрити керівника комунального підприємства,
його заступника та головного інженера, які, увійшовши в злочинну змову,
вимагали та одержували неправомірну вигоду від суб’єктів господарювання
за надання можливості проводити підрядні роботи та підписання актів про
їх виконання.
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що злочинні дії затриманих носили системний характер, оскільки здобуто докази, які підтверджують 12 фактів передачі службовцям неправомірної вигоди за підписання
актів виконаних робіт на загальну суму понад 150 тис. грн. Окрім передачі
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неправомірної вигоди з рук в руки кошти також переказувалися на банківські
картки зазначених посадових осіб, їх родичів та підлеглих.
Указаних чиновників затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі досудове розслідування щодо них перебуває на завершальній стадії.
Одними із найбільш прикрих є випадки одержання неправомірної вигоди
або незаконного збагачення суб’єктами владних повноважень, які згідно із
законодавством зобов’язані перевіряти та виявляти порушення у бюджетній
сфері. Йдеться про працівників Державної аудиторської служби України. Саме
за обвинуваченням начальника одного з відділів підрозділу цієї служби у Вінницькій області в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 20 тис. грн від директора закладу освіти м. Вінниці за лояльне ставлення під час перевірок (ч. 3
ст. 368 КК України) регіональною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт у квітні 2018 року.
Отже, як бачимо, векторів кримінально караних корупційних проявів у
бюджетній сфері досить багато. Суб’єктами злочинів стають підприємці, які
нерідко діють у злочинній змові з чиновниками різного рівня та перебувають
під так званим захистом контролюючих органів. Вони, як зазначалось вище,
добре обізнані в законодавстві, детально планують свої дії та використовують
різні способи для укриття протиправної діяльності.
З огляду на таке правоохоронним органам необхідно якнайширше використовувати надані їм законодавством процесуальні можливості для виявлення, розкриття та притягнення до кримінальної відповідальності правопорушників у бюджетній сфері.
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Інформація прес-служб регіональних прокуратур

НА ПРИКАРПАТТІ ПРОКУРАТУРА СИСТЕМАТИЧНО
ВИЯВЛЯЄ ФАКТИ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, корупція визнана
актуальною загрозою національній безпеці України.
Запобігання та протидія корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням є одним із пріоритетних завдань правоохоронних органів.
Прокуратура Івано-Франківської області постійно вживає організаційнопрактичні заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності у цій
сфері.
Зокрема, проведено навчально-методичні семінари, практичні навчання з питань застосування Закону України «Про запобігання корупції» (Закон)
та використання даних електронної системи публічних закупівель ProZorro,
керівникам місцевих прокуратур та на адресу Управління захисту економіки
(УЗЕ) в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України
(ДЗЕ НП України) направлено понад 30 листів орієнтовного характеру, здійснено виступи в засобах масової інформації, у тому числі на телебаченні, налагоджено співпрацю із Всеукраїнським рухом проти політичної корупції «Під
контролем» тощо.
Завдяки належній організації діяльності органів прокуратури області як
спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції поза межами
кримінального провадження у поточному році прокурорами за результатами
опрацювання баз даних державних органів та державних реєстрів в УЗЕ в області ДЗЕ НП України направлено понад 70 матеріалів для вирішення питання
щодо складення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень,
пов’язаних із корупцією. У понад 30 випадках складено протоколи, за іншими
фактами перевірки тривають.
Аналіз результатів роботи свідчить про збільшення навантаження на прокурорів на напрямі організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.
Значно зросла кількість виявлених правоохоронними органами порушень
Закону та внесених прокурорами з метою виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, невиконанню вимог Закону, подань відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону України «Про
запобігання корупції», у декілька разів збільшилась кількість судових засідань
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з розгляду справ про адміністративні правопорушення вказаної категорії,
участь у яких (на виконання вимог ст. 250 КУпАП) зобов’язані брати прокурори.
Прокурорами встановлено низку фактів порушення вимог ст. 36 Закону
щодо передачі в управління іншим особам належних суб’єктам підприємств
та корпоративних прав.
Так, прокуратурою області в Івано-Франківську обласну раду направлено
подання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації
майна, який порушив вимоги ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції». Керівник комунального підприємства одночасно є засновником, кінцевим
бенефіціарним власником та керівником приватного підприємства, в установленому законом порядку не передав в управління іншій особі належне йому
підприємство та корпоративні права. Проводиться службове розслідування.
За допущення аналогічних порушень вимог ст. 36 Закону щодо передачі
корпоративних прав до дисциплінарної відповідальності (у виді догани) притягнуто директора комунального підприємства «Теплосервіс» та посадову
особу філії державного підприємства «Укрдержекспертиза» в області.
Виявлено непоодинокі випадки неповідомлення та несвоєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про
суттєві зміни в майновому стані, несвоєчасного подання без поважних причин
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоуправління (декларація). Реакцією на такі порушення Закону було внесення подань та направлення матеріалів в органи поліції для складання адміністративних протоколів.
Так, за результатами розгляду подань керівника Надвірнянської місцевої
прокуратури до дисциплінарної відповідальності (оголошено догану) притягнуто 2 посадових осіб ДП «Солотвинське лісове господарство», які порушили
вимоги ч. 2 ст. 52 Закону.
Після розгляду подань керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури
до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 посадових осіб філії «Карпатвибухпром» ДП «НПВО „Павлоградський хімічний завод”» (порушено вимоги
ст. 45 Закону – несвоєчасно без поважних причин подано декларації).
За результатами розгляду подань керівника Калуської місцевої прокуратури до дисциплінарної відповідальності (у виді догани) притягнуто 6 посадових осіб ДП «Вигодське лісове господарство», які порушили вимоги ст.ст. 45,
52 Закону.
Виявлялись порушення вимог ст. 28 Закону щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.
Вищою радою правосуддя розглянуто дисциплінарну скаргу прокуратури
Івано-Франківської області стосовно судді Івано-Франківського окружного
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адміністративного суду. Її притягнуто до дисциплінарної відповідальності та
застосовано стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців (рішення від
28 березня 2018 року).
Встановлено, що суддя прийняла рішення в умовах реального конфлікту
інтересів у справі за позовом управління Пенсійного фонду України в м. ІваноФранківську до підприємства, директором якого є батько судді. Попередньо
Івано-Франківським міським судом указану особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (провадження закрито у зв’язку із закінченням строків давності накладення адміністративного
стягнення).
Загалом у поточному році прокурорами внесено 68 подань у порядку ст. 65
Закону України «Про запобігання корупції» (21 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності (3 – у минулому році)).
Прокуратурою області виявляються порушення Закону під час опрацювання баз даних державних органів та державних реєстрів, відповідні матеріали
направляються в органи поліції.
Так, УЗЕ в області ДЗЕ НП України за результатами опрацювання матеріалів
прокуратури області щодо порушення депутатом Івано-Франківської обласної
ради вимог ч. 2 ст. 52 Закону, який не повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, складено протокол про адміністративне правопорушення.
Івано-Франківським міським судом депутата обласної ради визнано винним
у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, провадження
закрито у зв’язку із закінченням строків давності накладення адміністративного стягнення.
Також визнано винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена в ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, начальника
управління Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області (провадження закрито у зв’язку із закінченням строків давності накладення адміністративного стягнення).
Болехівським міським судом визнано винним у вчиненні правопорушення,
передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, директора ДП «Болехівське лісове господарство», який, працюючи за сумісництвом комерційним директором приватного підприємства, всупереч вимогам ст. 28 Закону уклав з указаним підприємством 6 договорів на загальну суму понад 2 млн гривень.
Участь у судовому розгляді зазначених протоколів забезпечувала прокуратура області.
Загалом за 4 місяці поточного року УЗЕ в області ДЗЕ НП України складено 96 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
(28 – у минулому році). Усі матеріали перевірок прокурорами вивчено та в по75
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дальшому забезпечено участь у судовому розгляді справ про адміністративні
правопорушення.
На сьогодні судами у 30 випадках осіб визнано винними у вчиненні правопорушень, пов’язаних із корупцією, та накладено стягнення у виді штрафу.
Зокрема, апеляційним судом області залишено без задоволення апеляційну скаргу головного державного інспектора відділу адміністрування митних
платежів та митно-тарифного регулювання Івано-Франківської митниці ДФС
на постанову Івано-Франківського міського суду про визнання його винним у
вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена в ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, та накладення стягнення – штрафу в 1700 грн.
Встановлено, що митник несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, а саме про отримання доходу від продажу рухомого майна на
суму 89 тис. грн. Особа звільнена з роботи.
Наразі на розгляді в судах області перебувають протоколи про адміністративні правопорушення щодо депутатів обласної ради, трьох суддів, двох працівників митниці, посадової особи обласної державної адміністрації тощо.
Водночас у сфері запобігання та протидії правопорушенням, пов’язаним із
корупцією, є низка проблемних питань, які передусім обумовлені недосконалістю законодавства України.
Наприклад, у законодавстві не регламентовано порядок реалізації органами прокуратури, яких у ст. 1 Закону віднесено до спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції, повноважень поза межами кримінального
провадження.
Відсутність у КУпАП чіткої
Необхідно внести зміни у КУпАП: пенорми про зупинення строків
зу
строків розгляду і
накладення адміністративних редбачити зупинення
а
стягнень за
стягнень сприяє уникненню накладення адміністративних
пр
пов’язаних із
особами, щодо яких складе- вчинення правопорушень,
но адміністративні протоколи корупцією; ввизначити момент виявлення
правопорушення; передбачити право пропро вчинення правопорушень, правопоруше
ап
оскарження постапов’язаних із корупцією, від- курора на апеляційне
справах цієї категорії
повідальності та покарання. На нов суду у спр
практиці наявні численні випадки свідомого затягування особами, щодо яких складено протоколи, строків
розгляду адміністративних справ (перебування на лікарняному, у відрядженні
тощо), що призводить до закриття справ у зв’язку із закінченням строків давності накладення стягнення.
Відсутнє законодавче визначення моменту виявлення правопорушення,
пов’язаного з корупцією (з практичної точки зору – це дата складання адміністративного протоколу, коли особа, яка має право складати адміністративний
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протокол, оцінюючи зібрані докази, приходить до висновку про наявність чи
відсутність складу правопорушення).
Прокурор, який згідно зі ст. 250 КУпАП бере обов’язкову участь у розгляді
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, фактично
позбавлений права на апеляційне оскарження постанов суду у справах цієї категорії.
Для того щоб вирішити вказані та інші питання, необхідно внести відповідні зміни у КУпАП: передбачити зупинення строків розгляду і накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією;
визначити момент виявлення правопорушення; передбачити право прокурора
на апеляційне оскарження постанов суду у справах цієї категорії тощо.
Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури Івано-Франківської області

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ
ПРОКУРОРАМИ КІРОВОГРАДЩИНИ
У нашій державі тема протидії корупції є однією з найбільш пріоритетних.
Незважаючи на докорінну зміну чинного законодавства, яке регулює питання
протидії корупції, та перехід частини функцій прокуратури до новостворених
правоохоронних органів, працівники прокуратури Кіровоградщини докладають максимум зусиль, реалізуючи повноваження на цьому напрямі діяльності.
Результатом такої роботи в минулому році стало викриття 40 корупціонерів.
Резонансні викриття 2017 року
Упродовж 2017 року правоохоронними органами області розпочато досудове розслідування у 33 кримінальних провадженнях з ознаками корупції. За
результатами розслідування до суду з обвинувальним актом, з урахуванням
проваджень минулих років, скеровано 35 кримінальних проваджень про корупційні діяння стосовно 43 осіб. Кримінальними корупційними правопорушеннями завдано збитків на суму 6,7 млн грн. Накладено арешт на майно на
суму 10,8 млн грн. Набрали чинності судові рішення стосовно 62 осіб, 49 осіб
засуджено за вчинення корупційних злочинів.
Так, найгучнішим викриттям минулого року стало кримінальне провадження стосовно високопосадовців райдержадміністрації.
У листопаді 2017 року працівники прокуратури Кіровоградської області спільно із співробітниками Управління захисту економіки (УЗЕ) в облас77
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ті Департаменту захисту економіки Національної поліції України (ДЗЕ НП
України) та слідчими Головного управління Національної поліції в області на
отриманні 150 тис. грн неправомірної вигоди викрили першого заступника
голови Світловодської райдержадміністрації та заступника міського голови
м. Світловодська.
Неправомірну вигоду чиновники вимагали та отримали від підприємця за
вирішення питання щодо надання земельної ділянки площею 600 кв. м на території міського сміттєзвалища для встановлення лінії з переробки та сортування сміття.
Ще одне резонансне кримінальне провадження розпочато у листопаді минулого року. На вимаганні та отриманні неправомірної вигоди було викрито
голову Бобринецької РДА та його першого заступника. Кошти посадовці вимагали та отримали за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг
за межами населених пунктів.
Ці кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).
Наразі за якісної та оперативної роботи процесуальних прокурорів досудові розслідування проваджень завершено, обвинувальні акти перебувають на
судових розглядах.
Газовий хабар у 2 млн грн та 20 тис. дол. США оперуповноваженому УЗЕ
Не менш ефективно розпочали прокурори свою антикорупційну діяльність
і цього року.
У січні 2018 року було задокументовано вимагання неправомірної вигоди у
2 млн грн посадовими особами ВАТ «Кіровоградгаз» та керівником приватного підприємства. Таку суму неправомірної вигоди вказані особи вимагали від
директора одного з районних приватних товариств за проведення газифікації
його підприємства. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 368
КК України. Триває досудове розслідування.
Особливого резонансу в регіоні набуло одне з останніх корупційних викриттів.
На хабарі у 20 тис. дол. США викрито працівника УЗЕ у Кіровоградській області ДЗЕ НПУ, тобто того, хто законом покликаний боротися з корупцією. Операцію було проведено спільно з співробітниками Служби безпеки в області та
Управління внутрішньої безпеки Нацполіції.
Під час досудового розслідування встановлено, що оперуповноважений
вимагав від жителя області вказану суму коштів за непритягнення останнього
до кримінальної відповідальності за підробку документів. Затримали працівника поліції після передачі посереднику частини неправомірної вигоди у розмірі
12 тис. дол. США.
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Працівнику поліції оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, – прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває
досудове розслідування.
Зауважимо, що з початку року на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди викрито п’ять працівників поліції. Окрім того, за фактами підкупу працівників поліції завершено слідство у трьох кримінальних провадженнях.
Варто зазначити про чітку скоординовану роботу усіх правоохоронних органів регіону на ниві боротьби з корупцією, адже лише злагодженою, тісною
співпрацею правоохоронців можна досягти вагомих результатів у протидії корупційним проявам.
Загалом упродовж І кварталу 2018 року правоохоронними органами області розпочато досудове розслідування у восьми кримінальних провадженнях з
ознаками корупції.
За результатами розслідування скеровано до суду з обвинувальним актом
11 кримінальних проваджень про корупційні діяння стосовно 14 осіб.
Адміністративна відповідальність за корупцію
Прокурорами Кіровоградщини проводиться системна та послідовна робота щодо протидії корупції адміністративними засобами.
Так, з початку року направлено до суду 85 протоколів про правопорушення, пов’язані з корупцією. Найпоширенішими є факти, коли депутати сільських
чи міських рад брали участь у голосуваннях щодо виділення собі або членам
своїх родин земельних ділянок, а також приймали рішення про власне преміювання. За результатами розгляду протоколів судами до відповідальності
притягнуто 12 корупціонерів. З метою усунення причин та умов, які сприяли
скоєнню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень прокурорами
внесено 78 подань відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання
корупції».
Співпраця активістів та правоохоронців
Приємно відзначити той факт, що у питанні боротьби з корупцією у всіх її
проявах об’єднано зусилля працівників правоохоронних органів та громадських активістів.
Прокуратура області, залучивши правоохоронні та контролюючі органи,
постійно опрацьовує матеріали, надані представниками Всеукраїнського руху
проти політичної корупції «Під контролем». Громадські активісти сигналізують
правоохоронцям щодо можливих фактів правопорушення антикорупційного
та іншого законодавства.
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Загалом з початку року забезпечено опрацювання 38 інформаційних довідок Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем».
За результатами розгляду повідомлень активістів зареєстровано 7 кримінальних проваджень за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), ініційовано складання 15 адміністративних протоколів, пов’язаних
з корупцією.
Співпраця прокурорів та громадських активістів у сфері боротьби з корупцією триває.
Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури Кіровоградської області

НАСТУПАЛЬНІ КРОКИ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ МИКОЛАЇВЩИНИ
СПРИЯЛИ ПІДВИЩЕННЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ
РОБОТИ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ
ЗЛОЧИНАМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
Одним із пріоритетів органів прокуратури на найближчий час, визначених
Генеральним прокурором України Юрієм Луценком під час наради керівників
регіональних прокуратур 20 квітня цьогоріч у м. Одесі, є запобігання кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері.
Вжиті прокуратурою Миколаївської області, Головним управлінням Нацполіції в області та Управлінням захисту економіки в Миколаївській області, Департаментом захисту економіки Нацполіції України спільні координаційні заходи, послідовні наступальні кроки сприяли підвищенню результативної роботи
щодо протидії корупційним злочинам у бюджетній сфері.
Упродовж 4 місяців 2018 року правоохоронцями розпочато 33 кримінальні провадження про корупційні правопорушення. До суду направлено 24 (16 –
у 2017) обвинувальні акти. В закінчених провадженнях виявлено 33 кримінальні правопорушення з ознаками корупції. Зокрема, у квітні цього року в межах
розслідування кримінального провадження за фактами заволодіння службовими особами Служби автомобільних доріг в області та ТОВ БК «Дорсервіс»
шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в сумі
645 тис. грн і службового підроблення трьом посадовцям повідомлено про
підозру у вчиненні злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
80

СЬОГОДЕННЯ

Слідчими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами підприємства-підрядника ТОВ «Єдині комунальні системи» та службовими особами замовника робіт
Галицинівської сільської ради Вітовського району бюджетними коштами в сумі
731 тис. грн під час виконання будівельних робіт. У ході розслідування на підставі беззаперечних доказів повідомлено про підозру голові Галицинівської сільради за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та директору ТОВ «Єдині комунальні системи» – за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Також розслідується кримінальне
провадження стосовно колишнього начальника відділу будівництва, експлуатації будівель та господарського обслуговування МОУ АТ «Ощадбанк» та директора ТОВ «Укрстройтренд», які шляхом зловживання службовим становищем
заволоділи грошовими коштами у розмірі 187 тис. грн під час виконання робіт.
За результатами досудового розслідування до суду скеровано 12 обвинувальних актів про правопорушення, вчинені у бюджетній сфері. Зокрема, направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом
заволодіння бюджетними коштами на суму 1,3 млн грн службовими особами
ТОВ «БК Дорлідер» під час виконання робіт з капітального ремонту доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів у м. Миколаєві.
Скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження за
фактом розтрати головним інженером обласного комунального підприємства
«Миколаївоблтеплоенерго» майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, чим спричинено шкоду на
суму понад 500 тис. гривень.
Дякуємо усім правоохоронцям, які зрозуміли поставлені керівництвом
відомств завдання та правильно розставили акценти і цілі, що призвело до
успішного результату. Сподіваємось, що ефективна робота правоохоронців
знайде схвальні відгуки у мешканців Миколаївщини.
Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури Миколаївської області

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ НА ОДЕЩИНІ:
РЕАЛЬНІ ВИРОКИ ХАБАРНИКАМ І ЛІКВІДАЦІЯ
ЗЛОЧИННИХ СХЕМ НА МИТНИЦІ
Протидія корупції сьогодні – це наскрізна тема, що не сходить зі сторінок
засобів масової інформації.
Щоденно правоохоронні органи виявляють хабарників, а гучні процеси над
корупціонерами транслюються в режимі онлайн. Як резонансні викриття схем,
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так і постійні повідомлення з регіонів про викриття службовців-хабарників перешкоджають реальному поверненню довіри громадян до силових відомств.
За кожним таким викриттям – злагоджена робота всієї правоохоронної
системи, спрямована на якісну протидію явищу, яке негативно впливає практично на всі сфери суспільного життя.
Послідовність роботи з протидії корупції полягає у виявленні, відслідковуванні корупційних зв’язків, їх ліквідації, відстороненні від посад причетних
службових осіб та подальшому відстоюванні прокурором принципової позиції
в суді з метою постановлення обвинувального вироку.
У квітні 2018 року в м. Одесі Генеральний прокурор України Юрій Луценко
під час спільної наради керівників регіональних прокуратур Одеської, Миколаївської та Херсонської областей відзначив: «Прокуратура продовжує наступальну боротьбу з кримінальною корупцією в межах, визначених Законом».
На брифінгу для засобів масової інформації за результатами наради Генеральний прокурор відмітив, що торік в Україні винесено рекордну кількість вироків у корупційних справах, а саме – 1692, що утричі більше, ніж за попередні
роки.
Так, вже у 2018 році завдяки якісному підтриманню публічного обвинувачення співробітниками прокуратури Одещини в суді до реальних вироків засуджено трьох посадовців-корупціонерів.
Зокрема, судом визнано винним у хабарництві колишнього голову Савранської селищної ради, якого засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування на 3 роки і конфіскацією майна.
Свого часу цей посадовець вирішив на власний розсуд розпоряджатися
об’єктами комунальної власності. За підписання та видачу рішення селищної
ради про надання в оренду частини будівлі «Центр культурних та побутових
послуг» він вимагав і отримав від підприємця 85 тис. грн хабара.
За неправомірні кошти він планував укласти з підприємцем угоду про оренду будинку культури з подальшим викупом під об’єкти швидкого харчування.
Нічого не скажеш – «господарський підхід» до справи керівника селищної ради.
Також прокуратура довела у повному обсязі в суді провину слідчого міліції у хабарництві. Судом його засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією
майна та на 2 роки позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах.
За затягування розслідування факту хуліганства, а саме незбирання доказової бази, він одержав 27 тис. грн від батьків двох неповнолітніх порушників
закону.
Інший його горе-колега, слідчий у сфері транспорту, погорів на хабарі в
3 тис. дол. США. Неправомірну вигоду «правоохоронець» отримав від юриста
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за непритягнення до кримінальної відповідальності його клієнта. Прикметно,
що незаконно мали посприяти підозрюваному у скоєнні ДТП, унаслідок якої
загинула людина. Тепер колишній працівник внутрішніх справ проведе за ґратами 6 років.
До аналогічного строку позбавлення волі засуджено за корупцію двох
службовців Київської районної адміністрації м. Одеси, які за хабар пообіцяли
не перешкоджати підприємцю займатися комерційною діяльністю.
Крім того, наразі слухаються у суді обвинувальні акти стосовно колишнього
начальника Державної виконавчої служби територіального управління юстиції
в Одеській області та його спільника – головного фахівця служби, підозрюваних у хабарництві, які у змові одержали 6,5 тис. дол. США від представника
підприємства за зняття арештів з майна.
Також у лютому 2018 року слідчі прокуратури спільно з іншими правоохоронцями ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці.
Під час розслідування на хабарі затримали керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці, його підлеглого – інспектора, який в інтересах начальника одержував хабарі, а також старшого інспектора управління протидії
митним правопорушенням і міжнародної взаємодії Одеської митниці та колишнього працівника митниці.
Робота на вказаному напрямі триває, і як спільне завдання для всіх правоохоронних органів, вона значною мірою залежить від активної громадянської
позиції кожного українця.
Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури Одеської області

РОБОТА ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
НА ПОЛТАВЩИНІ
Корупція – нагальна проблема в українському суспільстві, яка потребує
вирішення. Чимало зусиль для цього в межах своїх повноважень докладають
правоохоронні органи.
На Полтавщині, зокрема, цьогоріч працівники прокуратури спільно зі співробітниками СБУ та Управління захисту економіки області задокументували
факт одержання другої частини неправомірної вигоди начальником управління агропромислового та економічного розвитку Решетилівської районної
державної адміністрації. Цей державний службовець отримав 10 тис. грн від
представника місцевого товариства за перерахунок заборгованих коштів із
компенсації здійснених витрат за програмою «Державна підтримка розвитку
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хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за
ними». Першу частину неправомірної вигоди (5,3 тис. грн) він одержав у грудні
2017 року на свою банківську картку.
Наразі посадовець є обвинуваченим за ч. 3 ст. 368 КК України.
Міський голова Решетилівської міської ради з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище, видав завідомо неправдивий офіційний документ.
Відповідно до висновків комплексної судової економічної та будівельнотехнічної експертизи унаслідок завищення вартості виконаних робіт за договорами підряду (покладення тротуарної плитки) сума матеріальної шкоди,
спричиненої бюджету в особі однієї із селищних рад цього району, становить
66 тис. гривень.
Посадовець обвинувачується за ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. А прокурором у кримінальному провадженні заявлений позов про відшкодування
завданих збитків.
Начальник служби у справах дітей Кременчуцької районної державної адміністрації у своєму службовому кабінеті отримала 17 тис. грн від опікуна за
залишення трьох неповнолітніх саме в цій родині. Зазначена сума була половиною соціальних виплат на дітей, що повинна була надійти на банківську картку
опікуна.
За скоєне чиновниці загрожує покарання за ч. 1 ст. 369-2 КК України.
«У зазначених кримінальних провадженнях досудове розслідування завершене, наразі триває судовий розгляд. Загалом упродовж 4 місяців 2018 року
органи прокуратури Полтавської області затвердили і направили до судів для
розгляду по суті 15 обвинувальних актів про корупційні правопорушення», – поінформував начальник відділу процесуального керівництва при провадженні
досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання
державного обвинувачення Прокуратури Полтавської області Іван Кінаш.
Також за згаданий вище період прокурори Полтавщини взяли участь у розгляді протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних
із корупцією, за якими судами притягнуті до адміністративної відповідальності
32 особи, уповноважені на виконання функцій держави, у тому числі 7 держслужбовців та 14 посадовців органів місцевого самоврядування.
Наприклад, у Полтавському районному суді та апеляційному суді області
прокуратура довела вину інспектора з благоустрою Карлівської міської ради у
вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 1
ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зазначений громадянин майже півроку суміщав роботу інспектора з підприємницькою діяльністю, чим порушував вимоги ст. 25 Закону України «Про запобігання
корупції». Рішенням суду інспектор оштрафований на понад 5 тис. грн і зобов’я84
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заний повернути отриманий дохід від роботи за сумісництвом.
За участі прокуратури Київський районний суд Полтави розглянув 2 протоколи щодо депутата Полтавської обласної ради, який визнаний винним у
скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172-6 КУпАП,
та оштрафований на загальну суму 3,4 тис. грн. Депутат, придбавши майже за
130 тис. грн автомобіль та за 420 тис. грн нежитлову будівлю, не повідомив про
це Національне агентство з питань запобігання корупції, чим порушив вимоги
фінансового контролю.
В Оржицькому районному суді області розглянутий протокол стосовно голови Оржицької районної ради. Він визнаний винним за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та
оштрафований на 850 грн. Чиновник подав декларацію за 2016 рік лише 14 квітня 2017 року, тоді як повинен був це зробити до першого числа вказаного місяця. Через збої в роботі сайту НАЗК строк подачі декларацій продовжили до
1 травня 2017 року, але очільник райради не врахував, що зміни в законодавстві
стосувалися тільки тих осіб, які подавали декларацію вперше.

Окрім ц
цього, на підставі подань органів прокуратури о
області за порушення антикорупційного
законодавс
законодавства до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 10 осіб, уповноважених на виконання
функцій де
держави. Зокрема, за таким поданням до
дисципліна
дисциплінарної відповідальності притягнутий головний дер
державний інспектор Полтавської митниці
ДФС, який ннесвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві
зміни у май
майновому стані.

«Із метою недопущення порушників до подальшого призначення на посади,
пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, прокуратура Полтавщини забезпечує щоденний моніторинг внесення відомостей
про притягнутих до відповідальності у Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення», – наголосив начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури області Валерій
Колос.
Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури Полтавської області
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НА СУМЩИНІ З ПОЧАТКУ 2018 РОКУ
НА ХАБАРНИЦТВІ ЗАТРИМАНО ДВОХ ДЕПУТАТІВ.
ЩОБ УНИКНУТИ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБРАНЦІ ВДАЮТЬСЯ
ДО ВЛАСНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
З початку року в Сумській області на хабарництві затримано двох депутатів.
Один із Сумської обласної ради, інший – Сумської місцевої ради. Окрім бажання легкої наживи та депутатського мандату, цих двох осіб ще пов’язує спільне прагнення уникнути кримінальної відповідальності за скоєне. Задля цього
о ранці та їх захисники навіть вдаються до власного тлумачення законодавства.
Отже, Прокуратурою Сумської області спільно з Управлінням Служби безпеки України в Сумській області 22 січня 2018 року безпосередньо після отримання 4 тис. грн від підлеглого затримано керівника відділу Державної екологічної інспекції у Сумській області, який також є депутатом Сумської обласної
ради. Вказані кошти службовець забажав отримувати щомісячно за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді.
Подібна ситуація сталась і з депутатом Сумської місцевої ради, який також
є головою постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської
ради VII скликання. Вказаний службовець вимагав від приватного підприємця
4,5 тис. дол. США за сприяння у продовженні терміну оренди земельної ділянки. Депутата затримано 12 березня 2018 року «на гарячому».
Вже наступного дня після затримання обох депутатів прокурор Сумської
області підписав їм повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та
одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України (КК України). Вручити зазначені процесуальні документи в обох випадках прокурор області доручав слідчому.
Саме той факт, що прокурор області не вручав особисто складені повідомлення про підозру, депутати та їх захисники намагались використати на свою
користь.
Депутату Сумської міської ради слідчий суддя Зарічного районного суду м.
Сум 14 березня 2018 року відмовився обирати запобіжний захід та визнав, що
особа не має статусу підозрюваного через порушення, на його думку, процедури вручення повідомлення про підозру.
Ухвалюючи вказане рішення, слідчий суддя не врахував положення ст. 481
Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), якою врегульовано процедуру повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
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У статті 481 КПК України, як і у всій главі 37 КПК України, не передбачено
обов’язку вручення письмового повідомлення про підозру посадовою особою, зокрема керівником регіональної прокуратури, яка її склала, а тому в
цьому випадку мають застосовуватися загальні норми КПК України щодо вручення повідомлень, у тому числі й повідомлень про підозру.
Так, положення ст.ст. 277, 278 КПК України розмежовують поняття складання письмового повідомлення про підозру (ст. 277 КПК України) та безпосередньо вручення такого повідомлення (ст. 278 КПК України), передбачаючи право
прокурора, у разі неможливості вручення особі письмового повідомлення про
підозру безпосередньо у день його складання, здійснити вручення цього повідомлення у спосіб, передбачений ст.ст. 111, 135 КПК України.
При цьому в ст. 278 КПК України закріплено, що письмове повідомлення
про підозру може бути вручене особі як слідчим, так і прокурором, натомість,
жодною нормою КПК України не передбачено обов’язок вручення особі такого повідомлення безпосередньо уповноваженою особою, яка склала чи підписала таке письмове повідомлення.
Тобто з урахуванням вимог ст. 481 КПК України кримінальний процесуальний закон не встановлює обов’язку прокурора області самостійно вручити особі, якій має право здійснити письмове повідомлення про підозру
виключно прокурор відповідного рівня (депутату місцевої ради, адвокату,
сільському, селищному, міському голові тощо), складене ним таке письмове
повідомлення.
Викладений правовий порядок здійснення письмового повідомлення про
підозру окремій категорії осіб підтверджується постановою Вищого адміністративного суду України від 28 березня 2016 року (справа № 800/93/16) щодо
оскарження дій та рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Генеральної прокуратури України, зокрема, вручення повідомлення про підозру
судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області слідчим, а не заступником Генерального прокурора України.
Аналогічна правова позиція викладена і в ухвалі Вищого спеціалізованого
суду України від 16 травня 2017 року за результатами розгляду касаційних скарг
сторін у кримінальному провадженні № 42014080000000032 на вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 13 липня 2015 року та ухвалу Апеляційного суду Кіровоградської області від 10 грудня 2015 року.
З огляду на це Прокуратура Сумської області звернулась до Апеляційного
суду Сумської області, який 6 квітня 2018 року задовольнив апеляційну скаргу
прокурора в повному обсязі, а рішення суду першої інстанції скасував, оскільки
воно суперечить закону. Апеляційний суд Сумської області також підтвердив,
що не існує жодної норми чинного законодавства, яка б зобов’язувала прокурора області особисто вручати складене повідомлення про підозру.
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Наразі депутату Сумської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді
застави. Досудове слідство триває.
27 березня 2018 року депутат Сумської обласної ради звернувся до Зарічного районного суду м. Сум з клопотанням про скасування рішення прокурора
Сумської області щодо вручення йому повідомлення про підозру, знову ж таки,
через те, що процесуальний документ йому не вручав особисто прокурор області.
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Сум, незважаючи на той факт,
що нею 22 березня 2018 року цьому ж депутату було обрано запобіжний захід
у вигляді домашнього арешту та визнано підозру обґрунтованою, нехтуючи рішеннями судів вищих інстанцій, ухвалює рішення про скасування повідомлення про підозру депутату Сумської обласної ради від 23 січня 2018 року, а також
зобов’язує уповноважену особу прокуратури вилучити з ЄРДР відомості про
оголошення підозри депутату Сумської обласної ради.
Ухвалюючи таке рішення, слідчий суддя Зарічного районного суду м. Сум
вийшла за межі повноважень, наданих їй як слідчому судді у кримінальному
провадженні.
Так, Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» КПК
України доповнено пунктом 10 ч. 1 ст. 303 щодо можливості оскарження повідомлення про підозру та пунктом 1-1 ч. 2 ст. 307 щодо повноважень слідчого
судді постановити ухвалу про скасування повідомлення про підозру. Відповідно до пункту 4 параграфа 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 цього Закону
вказані зміни до КПК України вводяться в дію через три місяці після набрання
чинності цим Законом, тобто 15 березня 2018 року, і не мають зворотної дії в
часі та застосовуються до справ, за якими відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після введення
в дію цих змін.
Ураховуючи, що кримінальне провадження, у якому депутату обласної
ради повідомлено про підозру, розпочате 19 вересня 2017 року, повноважень
щодо скасування повідомлення про підозру слідчий суддя не мала.
Крім того, оскаржуване рішення слідчого судді в частині зобов’язання
уповноваженої особи прокуратури області вчинити дії щодо вилучення з ЄРДР
відомостей про оголошення підозри від 23 січня 2018 року депутату обласної
ради взагалі не узгоджується з вимогами КПК України та Положенням «Про
порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань», зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 5 травня 2016 року за № 680/28810, оскільки жодним із цих нормативних актів не передбачено можливості вилучення з ЄРДР
відомостей про оголошення підозри особі, виконати таке рішення з технічної
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точки зору взагалі немає змоги з огляду на відсутність відповідного технічного
функціоналу в ЄРДР.
І знову прокуратура звернулась до Апеляційного суду Сумської області з
апеляційною скаргою на рішення слідчого судді Зарічного районного суду
м. Сум від 11 травня 2018 року. Наразі розпочато апеляційне провадження.
Тим часом депутату Сумської обласної ради змінено підозру: окрім хабарництва йому інкриміновано використання підроблених листків непрацездатності та шахрайство (ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України). За доброю звичкою
обранець знову звернувся до суду з клопотанням про скасування нової підозри. Проте вже інший слідчий суддя Зарічного районного суду м. Сум, дотримуючись чинного законодавства, відмовився навіть відкрити судове провадження.
Стосовно слідчого судді Зарічного районного суду м. Сум, яка ухвалила завідомо неправосудне рішення 11 травня 2018 року про скасування підозри та
вилучення відповідних відомостей із ЄРДР, 17 травня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 375 КК України.
Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури Сумської області
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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Євген Черніков
начальник відділу упровадження практики
Європейського суду з прав людини і співробітництва
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РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Виконання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (Конвенція), ратифікованої Україною 17 липня 1997 року, є обов’язком
кожної держави, яка входить до Ради Європи. Разом з тим для забезпечення
дотримання державами-учасницями зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї створено Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ, Суд), рішення якого є обов’язковими для виконання державою-учасницею відповідно до ст. 46
Конвенції.
Своєчасне та ефективне виконання державою таких рішень свідчить про
наявність дієвого, а не декларативного механізму відновлення порушених
прав людини. В умовах євроінтеграційних процесів, які тривають в Україні
упродовж останніх років, особливої актуальності набуває питання необхідності створення державою належних умов для своєчасного виконання рішень
ЄСПЛ, що гарантуватиме додержання прав і свобод людини, визначених Конвенцією, які і являють собою стандарти Ради Європи. Важливу роль у вказаному процесі відіграють органи прокуратури України.
Теперішнє виконання рішень ЄСПЛ в Україні не можна визнати повною
мірою ефективним. Станом на 30 квітня 2018 року за кількістю справ (заяв),
прийнятих до розгляду ЄСПЛ (pending cases), Україна посіла третє місце після
Румунії та Російської Федерації (7250 справ, або 13%).
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Кількість справ, прийнятих до розгляду ЄСПЛ станом на 30.04.2018

Заяви громадян України стосуються здебільшого невиконання рішень
національних судів, тривалості судового розгляду, довгочасного та безпідставного застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсутності ефективного розслідування фактів неналежного поводження з особами,
які перебувають у місцях несвободи, тощо, що є порушенням вимог ст.ст. 3, 5,
6 Конвенції.
ЄСПЛ у своїх рішеннях дедалі частіше звертає увагу на системні проблеми
у сфері юстиції в Україні, насамперед тривале невиконання рішень, ухвалених
проти України. Такі рішення перебувають на контролі у Комітеті міністрів Ради
Європи, що здійснює нагляд за виконанням відповідних заходів. При цьому
виконання рішень полягає не тільки у забезпеченні їх індивідуальної частини,
а й у вжитті заходів загального характеру, у тому числі внесенні змін у законодавство та правозастосовну практику. За інформацією Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини, Україна є одним із лідерів
серед держав – учасниць Ради Європи за невиконаними рішеннями ЄСПЛ. Так,
у 2017 році Україна посідала друге місце після Російської Федерації за кількістю
справ, що перебувають під посиленим наглядом Комітету міністрів Ради Європи (16,9% загальної кількості). Попри позитивні тенденції щодо закриття виконання справ, які спостерігаються упродовж минулого року (понад 100 справ у
2017 році проти 4 у 2016 році), така динаміка не є достатньою.
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Справи, що перебували під посиленим наглядом упродовж 2017 року

В Україні національний порядок виконання рішень ЄСПЛ визначається законами України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», «Про виконавче провадження», іншими нормативноправовими актами.
Згідно із Законом України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» відповідальним за забезпечення представництва України в ЄСПЛ та координацію виконання його рішень є орган представництва. Разом із тим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
«Про заходи щодо реалізації Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”» від 31 травня 2006 року
№ 784 органом, відповідальним за забезпечення представництва України в
ЄСПЛ та виконання його рішень, є Міністерство юстиції України.
У зазначеній постанові передбачено, що представництво України в ЄСПЛ та
звітування про хід виконання його рішень, в яких Україна є стороною, здійснюється через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який
одночасно обіймає посаду заступника Міністра юстиції України (з 2017 року).
Практика свідчить, що наявності лише вказаних нормативних актів
замало для ефективного виконання рішень ЄСПЛ на національному рівні.
Для уникнення повторних звернень до ЄСПЛ за аналогічними фактами порушень Конвенції необхідна консолідація зусиль усіх державних органів,
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насамперед органів юстиції, правоохоронних та судових органів, а також
прокуратури.
Водночас процес реформування правоохоронних органів та системи правосуддя, що триває останніми роками, на жаль, не сприяв належній міжвідомчій координації на цьому важливому напрямі.
Сьогодні відповідно до Конституції України прокуратура здійснює такі
функції:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.
При цьому на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені
Конституцією України.
Однак в окремих випадках суб’єктами, залученими до процесу виконання
рішень ЄСПЛ, неправильно розуміється компетенція органів прокуратури у цій
сфері, що негативно впливає на своєчасність та повноту вжиття відповідних
заходів. Так, від органів прокуратури очікують вжиття заходів, що не передбачені чинним законодавством.
Варто зазначити, що компетенція органів прокуратури України упродовж
останніх років зазнала суттєвих змін. Так, відомство позбавлено функцій нагляду за додержанням і застосуванням законів, досудового розслідування, а також представництва інтересів громадянина в суді. Наприклад, Закон
України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року суттєво звузив
можливості прокурора реагувати на порушення вимог чинного законодавства
державними виконавцями, фактично визначивши прокурора лише як учасника
виконавчого провадження в окремій категорії проваджень, відкритих за його
заявою (у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді).
Пропонуємо розглянути механізм забезпечення виконання рішень ЄСПЛ
крізь призму існуючих повноважень прокурора, що можуть бути застосовані
у вказаній сфері.
Обов’язок щодо виконання рішень ЄСПЛ передбачено в ст. 46 Конвенції,
відповідно до якої держави-учасниці зобов’язуються виконувати остаточні рішення суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
Виконання рішення може полягати у трьох аспектах:
1) виплаті відшкодування;
2) вжитті додаткових заходів індивідуального характеру з метою відновлення порушених прав;
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3) ужитті заходів загального характеру, спрямованих на попередження випадків аналогічних порушень у майбутньому.
Зараз в Україні порівняно відпрацьованим на практиці та дієвим є механізм
виконання рішень ЄСПЛ стосовно виплати позивачеві суми справедливої сатисфакції, порядок якого встановлено у ст. 7 Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Так, згідно з інформацією Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини на виконання рішень ЄСПЛ у 2017 році з державного бюджету було сплачено
понад 61 млн грн. До виконання рішень ЄСПЛ у цій частині органи прокуратури
не залучаються.
Вказаним вище законом передбачено застосування також додаткових заходів індивідуального характеру, суть яких полягає у відновленні настільки,
наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який стягувач мав до
порушення Конвенції. Зазначеними заходами є відновлення провадження у
справі або повторний розгляд справи адміністративним органом.
З метою застосування заходу індивідуального характеру Міністерство юстиції України протягом десяти днів від дня отримання повідомлення про набуття рішенням статусу остаточного надсилає стягувачу повідомлення з роз’ясненням його права порушити провадження про перегляд справи та/або його
права на відновлення провадження відповідно до чинного законодавства. Застосовуватися можуть також й інші заходи індивідуального характеру, передбачені у рішенні ЄСПЛ.
У листах Уповноваженого у справах ЄСПЛ часто порушуються питання про
забезпечення органами прокуратури ефективного розслідування за фактами
порушень Конвенції та ініціювання притягнення до відповідальності осіб, винних у таких порушеннях.
Виконання рішень Суду, в яких визнається порушення ст.ст. 2 та 3 Конвенції, мають певні особливості. Зокрема, заходом, необхідним для виконання
рішень ЄСПЛ вказаної категорії, нерідко є проведення органами влади України
ефективного розслідування. Таке розслідування у кожній справі має не тільки відповідати загальним принципам ефективного розслідування відповідно
до європейських стандартів, а й здійснюватися з урахуванням висновків ЄСПЛ
щодо конкретної справи. Фактично йдеться про нове розслідування, що проводиться як відповідь на ухвалення рішення ЄСПЛ.
Розслідування, як правило, повинно мати наслідком встановлення винних
осіб та притягнення їх до визначеної законом відповідальності. Однак, за твердженням ЄСПЛ, розслідування не завжди може досягти такого результату, але
національні органи влади зобов’язані вжити всі заходи, які можливі для них з
погляду розумності, з метою збирання доказів, включаючи свідчення очевидців та висновки судово-медичних експертиз.
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Разом з тим не кожне розслідування обов’язково має бути успішним і привести до результатів, що підтверджують виклад фактів заявником; проте в
будь-якому разі воно повинно спрямовуватися на з’ясування обставин справи і,
якщо скарги виявилися обґрунтованими, на встановлення та покарання винних
(рішення «Пол і Одрі Едвардс проти Сполученого Королівства», № 46477/99,
пункт 71; «Піталєв проти Російскої Федерації», № 34393/03, пункт 137).
З іншого боку, хоча не існує категоричної вимоги щодо того, щоб усі справи закінчувалися засудженням або ухваленням вироку, будь-який недолік слідства, який ставить під загрозу його можливість відтворити обставини справи
або встановити винну особу, найімовірніше, суперечитиме вимозі ефективності («Федорченко та Лозенко проти України», № 387/03, пункт 42).
Слід вказати, що з початком повноцінного функціонування Державного
бюро розслідувань переважна більшість справ, розслідування у яких необхідно провести, будуть підслідні цьому органу. Однак, враховуючи те, що відповідно до ст. 131-1 Конституції України організацію і процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням забезпечують прокурори, обов’язки, покладені
ЄСПЛ на державу щодо забезпечення ефективного розслідування, покладаються також і на них у межах їх компетенції.
Беззаперечно, що таке розслідування за процесуального керівництва прокурора має бути проведено з дотриманням вимог Конвенції та КПК України
Оскільки відповідно до ст. 131-1 після невідкладного внесення відКонституції України організацію
ізацію і про- повідних відомостей до Єдиного
цесуальне керівництво досудовим
удовим роз- реєстру досудових розслідувань із
дотриманням загальних засад крислідуванням забезпечують прокурори, д
обов’язки, покладені ЄСПЛ на державу мінального провадження, визначещодо забезпечення ефективного
ивного роз- них національним законодавством,
слідування, покладаються також і на тта стандартів (критеріїв) щодо
ефективності розслідування, сфорних у межах їх компетенції
мованих практикою ЄСПЛ.
Як зазначалося вище, додатковими заходами індивідуального характеру в
ст. 10 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено відновлення настільки, наскільки це
можливо, попереднього юридичного стану, який стягувач мав до порушення
Конвенції і протоколів до неї (restitutio in integrum). Відновлення попереднього
юридичного стану заявника здійснюється, зокрема, шляхом повторного розгляду справи, включаючи відновлення провадження у справі.
Змінами, внесеними до КПК України на підставі Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства
України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року, законодавець
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передбачив механізм перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях (справах) у порядку виключного провадження у разі встановлення ЄСПЛ
порушень Україною Конвенції. Такий перегляд є одним із додаткових заходів
індивідуального характеру, що спрямований на виконання рішення ЄСПЛ та
відновлення попереднього юридичного стану особи.
Отже, у кожному випадку констатації ЄСПЛ порушень Конвенції за наявності відповідних підстав прокурори мають ініціювати перегляд рішень суду в
порядку виключного провадження відповідно до вимог процесуального законодавства.
Окрім остаточних рішень ЄСПЛ, якими визнано порушення Конвенції, виконанню підлягають вказівки Суду, надані Уряду України щодо застосування
тимчасових заходів, які передбачені правилом 39 Регламенту ЄСПЛ для забезпечення прав заявника. Так, у правилі 39 Регламенту ЄСПЛ встановлено
можливість вжиття тимчасових заходів, що є забезпеченням заявлених прав
сторін у разі виникнення загрози заподіяння серйозної і непоправної шкоди та
ефективного здійснення їх права на індивідуальну заяву. Ці заходи полягають
у тому, що держава повинна утриматись від певних дій або, навпаки, вчиняти
певні дії для запобігання ризику непоправної шкоди правам осіб.
На національному рівні органи прокуратури є одним із суб’єктів виконання
тимчасових заходів, оскільки зазвичай тимчасові заходи стосуються припинення процедури екстрадиції. Рідше вони стосуються питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян щодо забезпечення лікування особи.
У Генеральній прокуратурі України повноваження щодо організації розгляду та власне розгляду у межах компетенції запитів про міжнародну правову
допомогу, екстрадицію і перейняття кримінального провадження на підставі
міжнародних договорів, законодавства України, відомчих угод, а в окремих
випадках – без договору, на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також підготовку рішень за такими запитами здійснює Департамент міжнародно-правового співробітництва.
Як свідчить усталена практика, не у всіх випадках перед прокуратурою компетентними органами обґрунтовано порушується питання щодо притягнення
до відповідальності осіб, причетних до порушень положень Конвенції.
Так, лише за 5 місяців 2018 року Генеральною прокуратурою України отримано майже 700 листів Міністерства юстиції України щодо рішень ЄСПЛ, в яких
встановлено надмірну тривалість виконання рішень національних судів, ухвалених на користь заявників.
У зверненнях із посиланням на норми Порядку організації роботи щодо
відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок ви96
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конання рішень Європейського суду з прав людини, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 8 листопада 2011 року № 3280/5 (Порядок),
перед Генеральною прокуратурою України порушувалися питання проведення
перевірок, встановлення осіб, винних у заподіянні збитків Державному бюджету України, та притягнення їх до відповідальності. При цьому в заявах не було
вказано, чи стосуються вони невиконання судових рішень службовими особами, чи наявне неналежне виконання обов’язків державними виконавцями.
Разом з тим, як зазначалося вище, у Законі України «Про виконавче провадження» не передбачено будь-яких повноважень прокурора щодо реагування
на незаконні дії державних виконавців, окрім оскарження дій чи бездіяльності
державних виконавців у провадженнях, відкритих за заявами прокурора як
представника громадянина або держави в суді.
З огляду на викладене до Міністерства юстиції України скеровано відповідного листа, у якому наголошено на доцільності направлення до Генеральної
прокуратури України лише вмотивованих листів за фактами, що потребують
реагування заходами кримінально-правового характеру. Оскільки службові
особи Міністерства юстиції України володіють відповідними повноваженнями
щодо контролю за діями державних виконавців та мають доступ до матеріалів
виконавчих проваджень, запропоновано
в таких листах зазнаУ разі виявлення системних
мних поручати
осіб,
з
вини яких допущено
шень Конвенції галузеві підрозділи
тривале
невиконання
рішення
органів прокуратури вищого
го рівня госуду
та
долучати
відповідні
дотують відповідні інформаційні
ційні листи
кументи
(акти
та
постанови
дерокурорів на
з метою ознайомлення прокурорів
ж практика жавних виконавців чи матеріали
місцях. Доцільною є також
розгляду прокурорами проблемних службових перевірок тощо).
дах у Націо- Крім того, запропоновано пепитань на навчальних заходах
реглянути Порядок та привести
ри України
нальній академії прокуратури
його у відповідність із нормами
чинного законодавства.
Додатково, крім заходів індивідуального характеру, на національному рівні з
метою недопущення аналогічних порушень прав та свобод людини застосовуються заходи загального характеру. Ці заходи спрямовані на усунення зазначеної в рішенні Суду системної проблеми та її першопричини: внесення змін у чинне законодавство та практику його застосування; внесення змін у адміністративну практику;
забезпечення юридичної експертизи законопроектів; забезпечення професійної
підготовки з питань вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ прокурорів, адвокатів,
працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням,
а також із триманням людей в умовах позбавлення свободи тощо.
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Вимоги щодо вжиття заходів загального характеру викладаються у
щоквартальному поданні Уповноваженого у справах Європейського суду з
прав людини до Кабінету Міністрів України.
Подання включає пропозиції щодо розв’язання вказаної в рішенні Суду
системної проблеми та усунення її першопричини. На підставі такого подання
Прем’єр-міністр України направляє Генеральному прокурору відповідне доручення щодо вжиття заходів загального характеру та відповідне інформування.
У такому документі обов’язково зазначається контрольний строк виконання
та наступний адресат.
Із заходів загального характеру до органів прокуратури зазвичай застосовуються такі:
1) внесення змін у практику застосування законодавства та адміністративну
практику.
Цей захід, як правило, пропонується у випадках неправильного або неоднакового тлумачення вимог Конвенції та національного законодавства. З цією
метою у разі виявлення системних порушень Конвенції галузевими підрозділами органів прокуратури вищого рівня мають готуватися відповідні інформаційні листи, із змістом яких повинні ознайомлюватися прокурори на місцях.
Доцільною є також практика розгляду прокурорами проблемних питань на навчальних заходах у Національній академії прокуратури України, а також регіональних і місцевих прокуратурах;
2) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та
практики ЄСПЛ, а також ознайомлення та інформування про позиції ЄСПЛ, викладені в рішеннях.
Реалізація зазначених заходів на системній основі має здійснюватися Національною академією прокуратури України, а також керівниками прокуратур
усіх рівнів, які забезпечують виконання вимог щодо підвищення кваліфікації
прокурорів (ст.ст. 8-1, 9, 11, 13, 80 Закону України «Про прокуратуру»).

Прокурор Львівської області Юрій Квятківський відкриває семінар з питань
застосування прокурорами практики Європейського суду з прав людини
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Семінар для прокурорів Полтавської та Харківської областей
за участю представників Європейського суду з прав людини

У межах підвищення кваліфікації прокурорів, що здійснюється Національною академією прокуратури України, для всіх категорій слухачів передбачено
заняття з опрацювання практики ЄСПЛ та вимог Конвенції.
Позитивною виявилася практика проведення виїзних та регіональних семінарів з питань вивчення Конвенції та застосування практики ЄСПЛ, на яких розглядалися порушення, допущені органами прокуратури та шляхи їх запобігання. Так, у 2017 році більшість регіональних прокуратур охоплено тематичними
семінарами, участь у яких брали представники ЄСПЛ, прокурори Генеральної
прокуратури України, викладачі Національної академії прокуратури України,
судді, адвокати. Особливий інтерес учасників навчальних заходів викликає
безпосередня участь у них юристів Секретаріату ЄСПЛ, можливість поставити
їм запитання практичного характеру. У 2017 році за участю представників ЄСПЛ
проведено 4 семінари для прокурорів місцевих та регіональних прокуратур у
16 регіонах держави.
Наведене свідчить, що органи прокуратури України за наявності підстав
можуть бути задіяні у процесі виконання рішень ЄСПЛ та залучені насамперед
до виконання таких заходів індивідуального характеру, як забезпечення ефективного розслідування фактів порушення положень Конвенції, констатованих
ЄСПЛ у відповідних рішеннях, а також перегляду рішень національних судів.
Ключовою є роль прокуратури у застосуванні заходів тимчасового характеру,
що стосуються насамперед процедури екстрадиції. Разом з тим під час виконання заходів загального характеру особливого значення набуває стан організації науково-методичної роботи в органах прокуратури та професійна підготовка в Національній академії прокуратури України.
Одним із шляхів удосконалення процедури залучення органів прокуратури
до виконання рішень Європейського суду з прав людини може стати розробка
та прийняття спільного нормативного акта Генеральної прокуратури України
та Міністерства юстиції України, в якому передбачалося б регулювання вказаних питань.
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НОВІ ВИДАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
З ПОСТАТЕЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ

Кримінальний процесуальний кодекс
України з постатейними матеріалами
практики Європейського суду з прав людини: довідкове видання / уклад.: Севрук
Ю.Г., Столітній А.В., Сапін О.В., Мала О.Р.,
Снігар М.І. та інші; за ред. Ю.Г. Севрука,
А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 924 с.
ISBN 978-617-7500-51-2

У Національній академії прокуратури України підготовлено довідкове
видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними
матеріалами практики Європейського суду з прав людини». У ньому в контексті відповідних частин і статей КПК України наведено витяги з конкретних
рішень Європейського суду з прав людини у справах проти тієї чи іншої
держави – учасниці Ради Європи, у тому числі й проти України.
Використання цього видання суддями, слідчими суддями, процесуальними керівниками, слідчими, адвокатами при здійсненні функціональних
обов’язків сприятиме належній реалізації завдань кримінального провадження та неухильному додержанню на національному рівні конституційних прав і свобод людини при розслідуванні злочинів і як додатковий
бажаний результат – зменшенню кількості обґрунтованих скарг проти
України до Європейського суду з прав людини.
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«НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ»
Напередодні Дня науки, 18 травня 2018 року, в Національній академії прокуратури України відбувся науково-практичний семінар
«Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні». У заході
крім викладацько-наукового складу Академії взяли участь представники
Генеральної прокуратури України, інших відомств і вищих навчальних
закладів.
Під час науково-практичного семінару було висвітлено актуальні
питання прокурорської діяльності в контексті: концепцій наукового
забезпечення діяльності прокуратури України; методичних рекомендацій з організації роботи прокурора; визначення ролі науки в забезпеченні здійснення прокурором представництва інтересів держави в суді;
науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації державних
службовців; значення виїзних практичних занять для набуття процесуальними керівниками відповідних навичок у кримінальному провадженні;
наукового забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях; криміналістичного забезпечення прокурорської діяльності; ролі науки у спеціальній підготовці
кандидатів на посаду прокурора та в підвищенні кваліфікації прокурорів; європейського досвіду наукового забезпечення професійної підготовки
прокурорів.
Докладніше з матеріалами заходу пропонуємо ознайомитися на
стор. 102–162 цього випуску журналу.
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Вітальне слово
ректора Національної академії
прокуратури України,
доктора юридичних наук, професора
Михайла Лошицького
Шановні учасники!
Дозвольте привітати вас із початком роботи семінару
«Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні»
та подякувати за участь у нашому заході!

Щороку у третю суботу травня в Україні святкується професійне свято працівників науки – День науки.
З огляду на це прийнято рішення відсвяткувати День науки
у форматі проведення науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні».
Вітаю усіх наших високоповажних гостей зі святом – Днем
науки!
Національна академія прокуратури України плідно реалізовує свої можливості у сфері наукової діяльності. Відповідно до Статуту Академії одним з її основних завдань визначено організацію та проведення наукових досліджень у галузі
права з метою впровадження результатів наукової роботи
і їх подальшого використання у прокурорській діяльності,
взаємодію з державними органами, навчальними та науковими установами, зокрема й міжнародними, для організації
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науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності й діяльності державних службовців прокуратури.
Для втілення в життя цього завдання у структурі нашої
установи створено Науково-дослідний інститут, метою діяльності якого є виконання наукових досліджень проблем реалізації конституційних функцій прокуратури, розробка науково
обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази діяльності й статусу прокуратури, науково-методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування для їх використання у практичній роботі
прокурорів.
Посиленню інтеграції науки і практики сприяє те, що працівники органів прокуратури залучаються до проведення
навчальних занять в Академії, а науковці та викладачі нашої
установи, у свою чергу, – до навчально-методичних заходів,
що проводяться у відповідних прокуратурах, а також до
здійснення заходів аналітичного й методичного характеру,
підготовки проектів нормативно-правових актів.
Плідна наукова робота колективу Академії, безумовно,
зміцнює її позиції в національному науковому співтоваристві.
Зокрема, 15 березня 2018 року в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ у рамках проведення
II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний
та зарубіжний досвід» відбулася церемонія нагородження
переможців Всеукраїнського конкурсу на краще правниче
видання. Дипломами I, II та III ступенів нагороджено авторів
шести видань, що вийшли друком в Академії.
Робота нашого науково-практичного семінару триватиме
за такими тематичними напрямами:
– роль науки у спеціальній підготовці кандидатів на посаду
прокурора та в підвищенні кваліфікації прокурорів;
– науково-методичне забезпечення прокурорської діяльності.
Щиро бажаю усім учасникам заходу творчого натхнення,
конструктивної співпраці та обміну думками.
Нехай наукова діяльність завжди приносить плідні результати і задоволення від досягнутого!
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ
УКРАЇНИ − ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАКЛАД
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Професіоналізм учених нашої держави
високо цінується у світовому співтоваристві.
Держава має постійно сприяти розвитку
науки як джерела її економічного зростання
та невід’ємної складової національної культури й освіти, створювати гідні умови для
реалізації творчого потенціалу працівників
науки, забезпечувати використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки
для задоволення соціальних, економічних,
культурних та інших потреб.
Розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення рівня добробуту громадян,
їх духовного та інтелектуального зростання. Про це зазначено у преамбулі
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада
2015 року № 848-VIII, нова редакція якого набрала чинності 16 січня 2016 року.
У цьому законодавчому акті визначено правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
Ефективне використання передових наукових досягнень є запорукою вирішення будь-яких практичних питань. У сфері наукової діяльності в системі правосуддя плідно реалізує свої можливості Національна академія прокуратури
України – державна установа із спеціальним статусом, що здійснює спеціальну
підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів та функціонує при Генеральній прокуратурі України.
Національний науковий заклад – це статус, який надається науково-дослідним установам, вищим навчальним закладам четвертого рівня акредитації, що
проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного значення,
визнані на світовому рівні. Такий статус надається відповідно до Указу Президента України за поданням Кабінету Міністрів України. На мою думку, Академія має всі підстави для отримання статусу національного наукового закладу, в
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якому здійснюватимуться комплексні дослідження світового рівня, незважаючи на те, що сьогодні наукова діяльність спрямована переважно на вивчення
проблем національного законодавства.
Відповідно до Статуту Академії одним з її основних завдань визначено
організацію та проведення наукових досліджень у галузі права з метою впровадження результатів наукової роботи та їх подальшого використання у прокурорській діяльності, взаємодію з державними органами, навчальними та
науковими установами, зокрема й міжнародними, для організації науковометодичного забезпечення прокурорської діяльності та діяльності державних
службовців прокуратури.
Задля виконання цих завдань у структурі Академії створено Науководослідний інститут, робота якого спрямована на здійснення наукових досліджень проблем реалізації конституційних функцій прокуратури, розробку науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової
бази діяльності та статусу прокуратури, науково-методичних рекомендацій та
підготовку інших документів методичного спрямування для їх застосування у
практичній роботі прокурорів.
Посиленню інтеграції науки і практики сприяє те, що працівники органів
прокуратури залучаються до занять у Національній академії прокуратури
України, а науковці й викладачі Академії долучаються до навчально-методичних заходів, що проводяться у відповідних прокуратурах, а також до здійснення заходів аналітичного та методичного характеру, підготовки проектів нормативно-правових актів тощо.
Із метою забезпечення ефективної спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурорів і підвищення кваліфікації прокурорів, максимального наближення навчального процесу в Національній академії прокуратури України до потреб
прокурорської діяльності більшість представників науково-викладацького складу, які мають практичний досвід роботи у правоохоронних органах, щорічно проходять стажування у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України.
Нові знання можуть стати каталізатором удосконалення практичної роботи, а наукові дослідження відповідатимуть потребам наукового забезпечення
сфери правоохоронної діяльності. Наша концепція розвитку спрямована на
формування єдиної політики, розроблення планів роботи з урахуванням особливостей і вимог до підготовки кадрів для прокурорської діяльності й забезпечення підготовки фахівців науковою продукцією. Для реалізації концепції
необхідне здійснення поглибленого аналізу змісту відомчої освіти щодо його
відповідності потребам сьогодення.
Розвиток Національної академії прокуратури України відбувається на основі зв’язку теорії з практикою, коли науково-дослідна робота спрямовується
на вирішення конкретних проблем правозастосування, а наукові ресурси зосереджено на пріоритетних для органів прокуратури напрямах досліджень.
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В Академії ведеться робота з науково-методичного забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, опрацювання актуальних тем
шляхом дослідження проблем практичної діяльності.
У Національній академії прокуратури України провадяться дослідження:
правових засад діяльності прокуратури у нашій державі в умовах реформування системи правосуддя; діяльності правоохоронних органів у контексті
забезпечення доступу до правосуддя в Україні; проблем теорії та практики
здійснення органами прокуратури конституційних функцій. Визначено шляхи
оптимізації організації і змісту наукового забезпечення навчального процесу з
підвищення кваліфікації та спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора. Здійснюється підготовка дисертаційних досліджень з актуальних проблем прокурорської діяльності. Планується значне розширення можливостей
Академії та підготовка власних науково-педагогічних кадрів, створення і поглиблення роботи наукових шкіл.
Ми позиціонуємо Національну академію прокуратури України як науковий
центр, що забезпечує ґрунтовне і масштабне вивчення та дослідження специфіки напрямів прокурорської діяльності, інформаційно-аналітичної роботи.
Завдяки висококваліфікованій праці колективу Академії загалом та
Науково-дослідного інституту зокрема підготовлено багато наукових робіт, на
сторінках яких досліджуються актуальні проблеми прокурорської діяльності.
Плідна наукова робота колективу Академії, безумовно, зміцнює її позиції у
національному науковому співтоваристві. Так, 15 березня 2018 року в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ у межах проведення
II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання протидії
злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» відбулася
церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на краще
правниче видання. Дипломами I, II та III ступенів нагороджено авторів шести
видань, що вийшли друком в Академії.
Національна академія прокуратури України є організатором і співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо. До цих заходів постійно залучаються науковці, практичні працівники
органів прокуратури й інших державних органів, навчальних та наукових установ, зокрема і міжнародних, представники громадськості, які обговорюють
проблемні питання прокурорської діяльності, шляхи їх вирішення, напрацьовують пропозиції стосовно удосконалення вітчизняного законодавства.
Модернізація Академії як сучасного центру наукової роботи з проведення
фундаментальних та прикладних досліджень, науково-аналітичної, експертноконсультативної діяльності визначає довгострокову перспективу напрямів,
проблематики, тематики досліджень відповідно до потреб держави і суспільства, прокурорської діяльності, системи спеціальної підготовки кандидатів на
посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до ст. 80 Закону України
«Про прокуратуру» Національна академія прокуратури України є державною
установою із спеціальним статусом, що
здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів.
Для належного здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду
прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів і державних службовців органів
прокуратури особлива увага в Академії
приділяється науковому забезпеченню
освітнього процесу навчальними відділами та науковій діяльності, спрямованій
на вирішення нагальних проблем прокурорської практики.
Наукова робота в Національній академії прокуратури України планується
щорічно, що обумовлюється потребами практики. Так, наразі відбувається
реформування органів прокуратури України, у зв’язку з чим постійно оновлюється чинне законодавство. Як наслідок, змінюються завдання, які постають
перед Академією, та практичні запити органів прокуратури. Враховуючи, що
наукові дослідження в Національній академії прокуратури України мають прикладний характер, щорічне планування дає змогу оперативно реагувати на
виклики прокурорської практики. Крім того, Академія постійно розвивається,
змінюється її структура, коригуються завдання.
Наукова діяльність у Національній академії прокуратури України здійснюється в межах реалізації державної політики у сфері наукового забезпечення
прокурорської діяльності, спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів.
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Виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень відбувається відповідно до окремих положень плану першочергових заходів Генеральної прокуратури України, орієнтовного плану засідань науково-методичної ради та плану наукової роботи Національної академії прокуратури України.
Враховуючи передбачений законодавством спеціальний статус Академії,
співробітники проводять прикладні наукові дослідження з актуальних питань
прокурорської діяльності, зокрема щодо реалізації конституційних функцій
прокуратури України, розробляють науково-обґрунтовані пропозиції стосовно
вдосконалення нормативно-правової бази діяльності та статусу прокуратури.
У Національній академії прокуратури України здійснюються видання наукової
літератури, науково-методичних рекомендацій та підготовка інших документів методичного спрямування для їх використання як у навчальному процесі,
так і в практичній діяльності прокурорів.
Згідно з основними завданнями в Академії провадиться робота з розробки заходів протидії злочинності, її аналізу і прогнозування; за дорученням
Генеральної прокуратури України опрацьовуються проекти законів України
й інших нормативно-правових актів, відбуваються науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тренінги; виконується підготовка до друку монографій, науково-практичних посібників, методичних рекомендацій,
статей тощо.
Забезпечується виконання рішень Європейського суду з прав людини
(ЄСПЛ) щодо професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів прокуратури з питань вивчення Конвенції та практики Суду. Рішення
ЄСПЛ опрацьовуються та використовуються під час навчального процесу й наукових досліджень.
Варто зазначити, що у Статуті Національної академії прокуратури України
(пп. 1.11.4) одним із пріоритетних і головних завдань діяльності Академії визначено організацію та проведення наукових досліджень у галузі права з метою
впровадження результатів наукової роботи та їх подальшого використання у
прокурорській діяльності. Сьогодні головним суб’єктом здійснення такої діяльності є Науково-дослідний інститут (НДІ) – самостійний структурний підрозділ
Академії.
Хотілося б наголосити, що організація та проведення наукових досліджень
у Національній академії прокуратури України відбувається в чіткій відповідності з тематикою науково-дослідних робіт, які пройшли обов’язкову державну
реєстрацію в ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» – установі, метою діяльності якої є здійснення та науковий супровід
заходів з реалізації державної політики у сферах наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також наукове забезпечення виконання завдань і функцій у зазначених сферах.
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До таких тем науково-дослідних робіт належать:
– «Правові засади діяльності прокуратури в Україні в умовах реформування
системи правосуддя» (держ. реєстр. № 0116U005368);
– «Діяльність правоохоронних органів у контексті забезпечення доступу до
правосуддя в Україні» (держ. реєстр. № 0116U005369);
– «Здійснення органами прокуратури конституційних функцій: проблеми
теорії і практики» (держ. реєстр. № 0116U005370).
Конкретні терміни виконання та заходи впровадження результатів проведеної наукової діяльності за вказаними темами визначаються у щорічних планах наукової роботи Академії.
Академія реагує на потреби прокурорської практики і в піврічних та річних
планах науково-дослідної роботи максимально намагається врахувати їх, залишаючись у межах зареєстрованої тематики.
Метою діяльності НДІ є виконання наукових досліджень з проблем реалізації конституційних функцій прокуратури, розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази діяльності та
статусу прокуратури, науково-методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування для їх використання у практичній діяльності
прокурорів.
Основними завданнями НДІ є:
– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень сучасних проблем розвитку державної правової системи та пошуки шляхів удосконалення прокурорської діяльності;
– здійснення наукових досліджень з проблем реалізації конституційних
функцій прокуратури;
– розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення
нормативно-правової бази діяльності прокуратури;
– підвищення рівня ефективності науково-дослідної роботи Академії з урахуванням позитивного досвіду роботи правоохоронних органів України і зарубіжних країн та новітніх досягнень юридичної науки в практичній діяльності
прокуратури й освітній діяльності Академії;
– проведення навчальних занять і тренінгів для різних категорій слухачів
(прокурорів, вперше призначених на посаду; прокурорів, які проходять підвищення кваліфікації; державних службовців).
Варто зазначити, що протягом 2017 року з основних видів науково-методичної роботи підготовлено та видано: 37 видань, із яких 18 планових і 19 позапланових (6 монографій, 1 підручник, 19 посібників, 1 навчально-методичний
комплекс, 1 збірник, 3 довідкові видання, 3 листи, 1 пам’ятка, 2 брошури);
10 збірників матеріалів науково-практичних заходів.

111

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 5’2018

Також за вказаний період підготовлено 200 наукових статей; 19 методичних рекомендацій; 212 наукових повідомлень (тези доповідей); розглянуто
324 законопроекти; проведено рецензування 283 наукових робіт; надано
115 відгуків на автореферати дисертацій; взято участь у 123 конференціях;
84 круглих столах; 162 семінарах, зокрема й виїзних; організовано та проведено на базі Академії 22 наукові заходи (13 планових і 9 позапланових).
Окрім того, за І квартал 2018 року з основних видів науково-методичної
роботи підготовлено 15 видань (4 монографії, 3 науково-практичні посібники,
2 довідкові видання, 5 навчальних посібників, 1 збірник).
До того ж підготовлено: 58 наукових статей; 55 наукових повідомлень; розглянуто 60 законопроектів і 6 рішень Європейського суду з прав людини; проведено рецензування 27 наукових робіт; надано 24 відгуки на автореферати
дисертацій; взято участь у 10 конференціях, 9 круглих столах, 60 семінарах,
у тому числі виїзних.
Таким чином, у Національній академії прокуратури України здійснюється
наукове забезпечення прокурорської діяльності, якісне і своєчасне виконання
замовлень органів прокуратури на дослідження проблем, пов’язаних із прокурорською діяльністю, та надання пропозицій щодо їх розв’язання.

Зліва направо: проректор Національної академії прокуратури України
Юрій Севрук, директор Науково-дослідного інституту, доктор юридичних наук
Георгій Попов і проректор Національної академії прокуратури України, доктор
юридичних наук, старший науковий співробітник, габілітований доктор
правничих наук Сергій Мінченко під час заходу
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Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ
НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів,
одним із завдань якого є перетворення
прокуратури на орган, що відповідатиме
стандартам Ради Європи, зумовлює необхідність розроблення нових способів
організації її діяльності на основі міжнародних підходів та набутого попереднього досвіду роботи органів прокуратури
України.
Одним із шляхів досягнення поставленої мети – захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та
держави – є належний рівень наукового забезпечення діяльності прокуратури
щодо здійснення нею функцій, визначених у Конституції України. Безперечно,
відповідне наукове підґрунтя має формуватися на основі чинного законодавства та з додержанням вимог нормативно-правових актів, що регламентують
загальний порядок управління і здійснення наукової та науково-технічної діяльності. Цей вид забезпечення практики ґрунтується на науковій діяльності – інтелектуальній творчій діяльності, спрямованій на одержання нових знань і пошук
шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні
наукові дослідження1.
Насамперед варто пригадати загальновідому тезу, що «без історії предмета немає теорії предмета; але й без теорії предмета немає навіть думки про
його історію, тому що немає поняття про предмет, його значення та межі»2.
1
Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25.
2
Чернышевский Н.Г. О поэзии. Сочинение Аристотеля. Перевел, изложил и объяснил
Б. Ордынский. М., 1854 // Чернышевский Н.Г. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1986. Т. 1. С. 217.
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Тому слід розпочати з історичних аспектів, з якими зазвичай пов’язується виникнення передумов концептуального бачення наукового забезпечення прокурорської діяльності.
Законодавство незалежної України містить систему положень про наукове
забезпечення певних видів державної діяльності, на тлі якого можна вельми
продуктивно розкрити проблеми реалізації наукової складової функціональної
діяльності органів прокуратури.
Навіть побіжний погляд на сучасне правове регулювання відносин наукового
забезпечення певного виду діяльності, юридичну формалізацію та відображення цього феномену в законі дає підстави вважати його правовим явищем, що є
давно зрозумілим і часто вживаним законотворцями. Достатньо навести лише
декілька прикладів. Насамперед варто вказати на той факт, що починаючи з 1992
року на законодавчому рівні закріплене наукове забезпечення ветеринарної медицини (ст. 60)3. У наведеній статті визначені суб’єкти наукового забезпечення,
порядок координації їхньої діяльності, замовлення науково-дослідних робіт та
практична реалізація наукових розробок, умови їх здійснення за рахунок Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом. У статті 13
Закону України «Про екстрену медичну допомогу»4 закріплене положення про
наукове забезпечення діяльності системи екстреної медичної допомоги. Передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що відповідає за формування
та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, організовує наукове забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги.
Особливу увагу привертають відповідні положення Кодексу цивільного
захисту України5. Зокрема, повноваженнями центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту, є визначення основних напрямів розвитку відомчої науки.
Центральний орган виступає замовником наукових праць, бере участь у проведенні прикладних науково-дослідних робіт щодо всебічного розвитку напрямів своєї відповідальності, розробляє та затверджує галузеві стандарти з
питань цивільного захисту, рятувальної справи та гідрометеорологічної діяльності (пункт 42 ч. 1 ст. 17).
Прикладом слугує й ст. 132 Кодексу цивільного захисту України, присвячена регулюванню правових відносин, що розглядаються. З метою наукового
та науково-технічного забезпечення виконання завдань і функцій цивільного
захисту в системах центрального органу виконавчої влади, який відповідає за
3
Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 № 2498-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 36. Ст. 531.
4
Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 05.07.2012 № 5081-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 30. Ст. 340.
5
Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості
Верховної Ради України. 2013. № 34–35. Ст. 458.
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формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, та
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, функціонують відомчі наукові установи та науково-виробничі об’єкти, що утворюються згідно з рішенням
Кабінету Міністрів України за поданням таких органів, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.
Варто наголосити, що необхідна кількість та спеціалізація відомчих наукових установ і науково-виробничих об’єктів визначається центральним органом
виконавчої влади, що відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, і центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки6.
На підзаконному рівні прикладами відомчого підходу до питання, що розглядається, є Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України7, Концепція наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері8, Перелік пріоритетних напрямів
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період
2015–2019 років9 тощо.
Натомість інша картина характеризує ситуацію de lege lata щодо сучасної взаємодії науки і практики в органах прокуратури. Передусім варто висловити деякі
додаткові зауваження щодо з’ясування онтології проблеми наукового забезпечення прокурорської діяльності. Спробуємо розкрити її за допомогою історикоправової ретроспекції, яку слід розпочати з нормативних положень радянської
доби, закріплених у ст. 46 Закону про прокуратуру Союзу РСР (1979 року) щодо
діяльності наукових та інших установ та організацій при Прокуратурі СРСР.
З початку доби незалежності Української держави аналогічні положення
містила ст. 51 Закону України «Про прокуратуру»10. Ця норма закріплювала
можливість Генеральної прокуратури України створювати відомчі науково6
Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості
Верховної Ради України. 2013. № 34-35. Ст. 458.
7
Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності
у Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385 // Офіційний вісник України. 2016. № 71. 16 вересня. Ст. 2397.
8
Про затвердження Концепції наукового забезпечення державного управління
у податково-митній сфері: наказ Державної фіскальної служби України від 17.04.2015 № 281 //
Митна газета. 2015. № 6. – 24 червня. С. 9.
9
Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності
органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 років: наказ МВС України від 16.03.2015
№ 275. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MVS578.html
10
Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради
України. 1991. № 53. Ст. 793.
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навчальні заклади для наукових досліджень, підвищення кваліфікації прокурорських працівників, видавати спеціальну літературу, мати поліграфічні
підприємства. Крім того, при Генеральній прокуратурі України почала діяти
науково-методична рада для вивчення пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності органів прокуратури, а також реалізації права Генерального
прокурора України на законодавчу ініціативу.
Принагідно зауважимо, що після розпаду Радянського Союзу всі потужності прокурорської науки, передусім Всесоюзний НДІ проблем укріплення законності і правопорядку, залишилися в Москві. Прокуратура незалежної України
задовольнилася перейменуванням на початку 1992 року Інституту підвищення
кваліфікації районних і міських прокурорів при Прокуратурі СРСР (м. Харків) на
Інститут підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України. Наукових
підрозділів у цій установі не функціонувало.
Десять років потому розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено Концепцію реформування наукової та науково-технічної діяльності в
системі правоохоронних органів11. Однак прокуратура України в ній не згадувалася, хоча на той момент, наприклад, законодавство про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів12 чітко визначало органи прокуратури в системі правоохоронних органів.
Головною причиною створення Концепції була розгалуженість мережі,
сучасний стан наукових установ та вищих навчальних закладів у системі правоохоронних органів, що в сукупності зумовлювало необхідність посилення
координації наукової та науково-технічної діяльності з метою розв’язання загальнодержавних завдань боротьби зі злочинністю, забезпечення громадської
і державної безпеки, усунення дублювання наукової тематики, нераціонального використання наукового потенціалу. Слід констатувати, що на той момент в
складі Інституту Генеральної прокуратури України по підвищенню кваліфікації
прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокурорської діяльності (на правах
управління Генеральної прокуратури України) функціонував сектор наукових
досліджень у складі трьох осіб. Зрозуміло, що потенціал цієї структури не відповідав потребі координації дій щодо наукового вирішення загальнодержавних завдань боротьби зі злочинністю.
Надалі наукова діяльність інституційно виокремилась уже в складі Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України, що пов’язано зі
створенням у 2004 році Науково-дослідницького центру. У той же час в наказі
11
Про затвердження Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності
в системі правоохоронних органів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2002
№ 649-р // Офіційний вісник України. 2002. № 47. 16 грудня. Ст. 2170.
12
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від
23.12.1993 № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11. Ст. 50.
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Генерального прокурора України від 30 вересня 2004 року №2/3гн «Про вдосконалення організації роботи щодо підвищення кваліфікації прокурорськослідчих кадрів в Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі
України» закріплені положення, присвячені питанням, зокрема ефективності
наукових досліджень з проблем утвердження законності у державі та удосконалення прокурорської діяльності, її нормативного регулювання.
Наведеними фактами підтверджується виокремлення предмета наукового забезпечення. Зокрема, це проблеми прокурорсько-слідчої діяльності, які
потребують наукового дослідження та вирішення засобами організаційнометодичного характеру. Відтоді структурними підрозділами Національної академії прокуратури України зроблено чимало. Проте науковий потенціал інших
правоохоронних органів, підходи до наукового забезпечення правоохоронної
діяльності, які міцно закріпилися в законодавчому та відомчому нормативному регулюванні цієї сфери, надолужити не вдалося.
Наразі чинне законодавство про прокуратуру містить згадки про інші (крім
Національної академії прокуратури України) навчальні заклади або наукові установи, що входять до сфери управління органів прокуратури (ст. 74), науковонавчальні заклади Генеральної прокуратури України (ст. 86) і навчальні, наукові
та інші установи прокуратури (пункт 5 Перехідних положень)13. При наведеному
розмаїтті лексичних форм не існує емпіричного підтвердження наявності інших
установ, окрім Національної академії прокуратури України, яка функціонує при
Генеральній прокуратурі України. Утім, серед напрямів діяльності Академії наукової складової не зазначено. Найперше, що впадає в очі, – те, що слово «наука»
взагалі зустрічається в тексті Закону лише у зазначеному вище контексті, і аж
ніяк не в сенсі ознаки чи принципу організації та діяльності прокуратури.
Зупинімося докладніше на застереженні, яке містить ст. 80 Закону14, що на
Національну академію прокуратури України не поширюється законодавство
про вищу освіту. З одного боку, законодавство України про вищу освіту ґрунтується на Конституції України і складається із законів України «Про освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», цього Закону та інших нормативноправових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому
законом порядку (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про вищу освіту»15). А з другого –
необхідно наголосити на тій умові, що воно поширюється на державні органи,
до сфери управління яких належать освітні заклади. А в ст. 67 Закону України
«Про вищу освіту» закріплено обов’язок цих органів формувати політику на13
Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради
України. 2015. № 2–3. Ст. 12.
14
Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради
України. 2015. № 2–3. Ст. 12.
15
Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради
України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.
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укової та інноваційної діяльності на умовах автономії. Отже, якщо при Генеральній прокуратурі України існує Національна академія прокуратури України,
яка є державною установою із спеціальним статусом, що здійснює спеціальну
підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів, то відповідно до закону мають бути упорядковані інституціональні та
організаційно-правові механізми розробки і реалізації політики прокурорського відомства у сфері науки та інновацій.
Насамперед це пов’язано із забезпеченням адекватного реагування на сучасні виклики, серед яких:
– нова конституційна парадигма прокуратури та її функцій, що характеризується правовою невизначеністю;
– активна фаза реформування органів прокуратури, що відбувається без
реалізації стратегічної та прогностичної функції науки;
– зменшення обсягу наукової частки в управлінських рішеннях та нормативних документах відомства;
– зміна законодавства, організаційної основи та пріоритетних напрямів
державної політики у сфері кримінального судочинства, прокурорської діяльності та охорони правопорядку;
– створення нових органів правопорядку з функціями, що утворюють предмет прокурорської діяльності;
– розбалансованість механізму стримувань і противаг у системі кримінальної юстиції, особливо її антикорупційній складовій;
– запровадження міжнародних стандартів у прокурорську діяльність, відповідно до яких мають здійснюватися рекрутінг та професійна підготовка аплікантів на прокурорські посади;
– підвищення фахових та морально-етичних вимог до кадрового корпусу
прокурорів;
– погіршення іміджу науковців та зменшення ролі наукової діяльності як
виду соціальної роботи в цілому, скорочення наукової складової в організаційній, кадровій та функціональній сфері діяльності органів прокуратури – зокрема.
Окрім зазначених вище обставин необхідному упорядкуванню та налагодженню прокурорської діяльності, її сходженню на якісно новий рівень суттєво перешкоджає відсутність основоположних теоретико-організаційних засад,
чіткої нормативної регламентації управління взаємодією суб’єктів, які її здійснюють, що в результаті призводить до їх непідготовленості, а інколи й нездатності
виконати поставлені завдання, породжує стихійність і спорадичність заходів і, як
наслідок, їх нульові або вкрай низькі результативність та ефективність.
На завершення варто констатувати факт, що на державному рівні організації науки прокуратура не є об’єктом уваги. Такий невтішний висновок можна зробити за результатами аналізу відповідного законодавства. Починаючи
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з 2001 року закон, що регулює пріоритетні напрями розвитку науки і техніки,
рекомендації парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (2015 року)
не містять згадки про науковий супровід реформування прокуратури.
Не відповідає на вказані вище виклики і профільна юридична наука. Отримані результати засвідчують марність пошуків відомостей про дослідження проблем організації та діяльності прокуратури в тексті фундаментальної наукової
монографії «Правова доктрина України», видання якої стало певним підсумком
діяльності Національної академії правових наук України за 20 років її існування.
Вказано, що в цій праці комплексно та всебічно висвітлено питання становлення
національної правової доктрини на різних етапах розпитку нашої державності,
досліджено її сучасний стан з усіма надбаннями та проблемами, обґрунтовано
тенденції й перспективи її реформування та подальшого вдосконалення.
Однак структурована за галузевим поділом юридичних наук монографія
містить лише розділ «Судова влада». Приналежна до цієї ж наукової спеціальності (12.00.10) проблематика прокуратури, зокрема питання удосконалення
її статусу, функцій і повноважень, організації та управління в діяльності органів прокуратури, демократизації внутрішньослужбових відносин у прокуратурі тощо, взагалі залишилися поза увагою академічної юридичної науки. Утім,
упорядники наголошують на тому, що, «... з одного боку, правова доктрина
виконує роль концептуальної основи, теоретичного стрижня нормотворчості,
а з другого – аналізуючи зміст чинних юридичних приписів, практику їх реалізації, пропонує конкретні шляхи вирішення проблемних питань, що виникають
у процесі застосування норм права»16. Наявний вакуум у науковому забезпеченні організації та управління в діяльності органів прокуратури певною мірою
позбавив законотворчість у цій сфері «стрижневого» впливу юридичної науки.
Останнім часом склалася тенденція, що ніяк не свідчить про випереджувальну та прогностичну функцію правничої науки. Наочно це можна проілюструвати фактом, що дисертації з питань наукового обґрунтування реформи
судоустрою, судочинства та інших суміжних правових інститутів (в тому числі
прокуратури)17 виконані та захищені після опублікування відповідного указу
Президента України18.
16
Правова доктрина України: у 5 т. – Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція /
В.Я. Тацій, О.Д. Святоцький, С.І. Максимов та ін.; за заг. ред. О.В. Петришина. Xарків: Право, 2013. С. 8.
17
Квасневська Н.Д. Адміністративно-правове забезпечення реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; Державний науководослідний інститут МВС України. Київ, 2016. 419 с. Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна. Теоретикоправові та праксеологічні засади судової реформи в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.10; Нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. 36 с.
18
Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015 // Офіційний вісник
України. 2015. № 41. Ст. 1267.
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Врешті, у контексті перспективних напрямів наукових досліджень не
міститься згадки про прокуратуру у підрозділі 3.4.2.6 «Кримінальне право, кримінологія, судоустрій» Концепції розвитку Національної академії наук України
на 2014–2023 роки. А в Стратегії19 розвитку наукових досліджень Національної
академії правових наук України на 2016–2020 роки Генеральна прокуратура
України згадується лише в плані зміцнення зв’язків НАПрНУ з органами законодавчої, виконавчої та судової влади.
З огляду на викладене концептуального значення набувають створення
теоретично обґрунтованої методологічної основи, визначення змісту та напрямів наукового забезпечення діяльності органів прокуратури України.
Метою розробки є визначення концептуальних засад формування ефективного та дієвого механізму наукового забезпечення організації та діяльності
органів прокуратури за основними функціональними напрямами.
Вона має ґрунтуватися на аналізі проблем застосування законодавства, виявлених у процесі реалізації конституційних функцій відповідними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, регіональними прокуратурами, з метою його удосконалення.
Відтак перспективним напрямом для наступних наукових розвідок є формування концепції наукового забезпечення діяльності органів прокуратури
України. Окремої уваги потребує розробка структури цієї концепції з урахуванням низки умов, а також вимог і процедур правотворчості, з її подальшою
об’єктивізацією в проекті нормативно-правового акта.

Під час виступу начальника відділу науково-методичного забезпечення
прокурорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції Науководослідного інституту Національної академії прокуратури України,
доктора юридичних наук, професора Ігоря Козьякова
19
Стратегія розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України
на 2016–2020 роки / Національна академія правових наук України. Офіційний веб-сайт. URL:
http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/strategiya.pdf
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРОКУРОРА:
ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
Методичні рекомендації в практиці
науково-методичної ради при Генеральній
прокуратурі України уявляються продуктом, який з огляду на предмет діяльності
цієї ради має бути результатом наукових
пошуків. У цьому сенсі слово «методичні»
(в перекладі з давньогрецької μέθοδος –
шлях дослідження чи пізнання, або спосіб
дослідження) означає не більше, ніж способи вирішення відповідних практичних
питань, і наукового в ньому не більше, ніж
у інших запозичених словах іноземного походження, що використовуються як у науці, так і в повсякденному житті. Виникає резонне запитання: чи потрібно випереджати
створення методичних рекомендацій для прокурора, наприклад, з питання
організації його роботи, відповідними науковими дослідженнями? Очевидно,
що це запитання – риторичне, адже без наукової апробації тієї чи іншої рекомендації неможливо визначити, чого вона варта. І так само необхідно знати
заздалегідь, які наслідки можуть виникнути після застосування запропонованих рекомендацій. Мабуть, методичні рекомендації повинні привести до позитивного результату. Але яким чином цей результат оцінити ще до того, як
рекомендації набудуть офіційного статусу, будучи затверджені наказом або
введені іншим способом до застосування на практиці? Людство знає тільки
два способи – вимір через апробацію і прогноз. Обидва передбачають науковий інструментарій, який містить вимірювання ефективності на практиці й
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визначає можливі наслідки застосування рекомендацій, ґрунтуючись на ймовірнісному прогнозі.
Для цього завдання необхідно визначити критерії, бо ефективність оцінюється за певними критеріями. Найбільш усталеними в цьому сенсі буде зниження інтелектуальних і матеріальних витрат. Причому до останніх варто долучити і тимчасові витрати, оскільки вони припускають витрати робочого часу. Не
вимірювати ефективність методичних рекомендацій – означає діяти наосліп,
на емоційному рівні. Такі оціночні критерії, як, наприклад, «рекомендації корисні, гарні, допомагають» тощо – це сфера ірраціонального підходу, бо тільки
у разі вимірювання з використанням кількісних методів можна стверджувати
про наукову основу цього продукту, як і прогноз повинен складатися з допомогою кількісних методів обчислення.
Сьогодні ми не маємо у розпорядженні якихось польових досліджень,
котрі давали б нам змогу стверджувати, що ті чи інші методичні рекомендації ефективні або, навпаки, малоефективні. Зрозуміло, що для цього потрібно
вирішити, чи достатня ефективність методичних рекомендацій після того, як
будуть виконані польові виміри, якщо прокурор, скажімо, одну справу веде
більше місяця, і чи не було це просто випадковістю. Тобто необхідно репрезентативне дослідження, яке виключало би випадкові результати. Безумовно,
варто подумати про фокус-групи, тобто про прокуратури, де ці рекомендації
не використовувалися б. Але при цьому важливо обрати для польового дослідження такі прокуратури, де є подібні навантаження на прокурора. Це має
бути один регіон із аналогічними соціально-демографічними й економічними
умовами. Фокус-група займатиметься своєю повсякденною діяльністю, але
без забезпечення рекомендаціями, які повинні озброїти прокурорів у тій сфері, з якої ці рекомендації надані.
Звичайно ж, твердження, що для позитивної оцінки ефективності – за умови, що прокурор покращує свої показники на одну справу на місяць, – доволі
умовне, адже це може бути не закономірність, а випадковість. Але наукового
інструментарію для того, щоб точно сказати, як має змінитися обсяг виконаної
прокурором роботи, поки що не існує. Занадто малорозвиненою для цього є
семантика для обчислення. Мається на увазі, що не розроблена формула й не
розвинена математика такого обчислення. При цьому плюс одна справа – це
не лише кримінальне провадження, а будь-яка справа – чи то швидкість подачі
звіту, чи щось інше. Важливо у цьому випадку побачити зв’язок з об’єктом методичних рекомендацій.
Зазначимое, що науково обґрунтованої моделі визначення ефективності
використання методичних рекомендацій нині немає. Розроблення такої моделі необхідне, оскільки саме вона зможе довести або спростувати потребу
розроблення й упровадження методичних рекомендацій у роботу прокурора.
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Для цього доцільно використовувати не тільки «нульову гіпотезу» і адекватну
фокус-групу з дотриманням правил репрезентативності, а й рівняння регресій
з необхідною кількістю змінних. Необхідно визначити наявність кореляцій між
змінними і їхню силу. Такими змінними повинні бути компетенції. Для спрощення рівняння потрібно обмежити ці компетенції таким чином, щоб розрахунки
вести, виходячи з рівних умов, і лише одна змінна, яка стосується використання методичних рекомендацій, повинна вказувати на зменшення інтелектуальних, часових та інших витрат прокурором протягом розрахункового часу. Найкращим чином було б застосувати три часові інтервали – місяць, півріччя та
рік. З огляду на середньоквадратичне відхилення можна виявити ефективність
використання методичних рекомендацій. Такий порядок варто застосувати
на кількох рівнях: перевірити сукупну ефективність усіх методичних рекомендацій, а потім використовувати галузеві й вузькопредметні рекомендації. Щоправда, при цьому існує юридична складність. Необхідно, щоб у фокус-групах
не застосовували всі ці методичні рекомендації для визначення чистоти результату й усунення випадковості.

Зліва направо: головний науковий співробітник відділу науковометодичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури
Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури
України, доктор юридичних наук, професор Павло Сердюк і доктор
юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
Василь Маляренко під час заходу
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Любов Нецька
начальник відділу підготовки прокурорів
з представництва інтересів держави в судах
Інституту спеціальної підготовки
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук, доцент

РОЛЬ НАУКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДІЙСНЕННЯ
ПРОКУРОРОМ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ
ДЕРЖАВИ В СУДІ
Практична діяльність прокурора з
представництва інтересів держави в суді
пов’язана із застосуванням масиву норм
матеріального і процесуального права некримінальної сфери відносин, що зумовлює
певні труднощі.
На жаль, в Україні утримується тенденція до мінливості законодавства, наявності
суперечностей між нормативно-правовими
актами, запізнілого регулювання суспільних відносин, а також тривалого існування
прогалин у законах.
Недостатня розвиненість, неузвичаєність принципів права також ускладнює їх застосування. Адже у судовій практиці ще не створено чітких орієнтирів, критеріїв для розуміння їх змісту і взаємозв’язку.
Потрібно зауважити і про існування застарілих законодавчих норм, які вже
не відповідають сучасним відносинам, а навпаки, можуть застосовуватись із
спотворенням того призначення (мети), для якого ухвалювались. Яскравим
прикладом такої ситуації при здійсненні прокурором представництва є судова
тяганина, пов’язана з припиненням діяльності житлово-будівельних кооперативів у Харківській області, які, використовуючи застарілі норми Житлового
кодексу України, в обхід конкурсних процедур набули право власності на земельні ділянки під забудову і або відчужили шляхом продажу набуті земельні
ділянки, або побудували на комерційних засадах багатоповерхові будинки,
квартири в яких розпродали. Тобто норма соціального спрямування, узаконена для реалізації права на житло осіб, які потребують покращення житлових умов, була використана для комерції із застосуванням схеми фіктивного
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набуття земельних ділянок під житлову забудову через підставних осіб. Тому
подібні норми потребують законодавчих змін, конкретизації чи вилучення.
Відстежуючи аналогічні ситуації, науковці можуть посприяти удосконаленню
відповідного законодавства, його осучасненню. Через застаріле житлове законодавство, відсутність належного унормування створення, діяльності, припинення діяльності ЖБК не в усіх судових спорах прокуратурі вдалося відновити
законність та відстояти державний інтерес.
Саме цим визначаються проблеми тлумачення і застосування прокурором
у деяких випадках законодавства і права, що потребують і наукової допомоги.
У представницькій діяльності прокурора трапляються складні ситуації, для
вирішення яких потрібно визначитись із застосуванням серед низки законів
тих, що є пріоритетними для таких відносин. Визначитись непросто. Необхідно
наукове аналітичне осмислення. У таких випадках допомагають наукові роз’яснення фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями в окремих галузях права,
а також наукові правові висновки.
З прийняттям нових редакцій некримінальних процесуальних кодексів
в учасників судового процесу, а отже, і в прокурора, з’явилась можливість
скористатися послугами експерта у галузі права, який надає відомості й самостійні висновки щодо відповідних питань і викладає їх у документі, що називається висновком (ст.ст. 114, 115 ЦПК України, ст.ст. 108, 109 ГПК України,
ст.ст. 112, 113 КАС України). Відповідно до ст. 69 КАС України, ст. 73 ЦПК України,
ст. 70 ГПК України експертами з питань права можуть залучатися особи, які
мають науковий ступінь та є визнаними фахівцями у галузі права. І хоча висновок експерта у галузі права має допоміжний (консультативний) характер, суд
може на нього посилатися у своєму рішенні.
Прокурор може звернутися до експерта у галузі права, якщо виникають
проблемні питання про застосування аналогії закону чи аналогії права, про
зміст норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим
тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній
державі.
Дуже цінними для прокурора, який здійснює представницьку діяльність,
є наукові тлумачення принципів права, новітньої термінології, нових законодавчих норм. Розв’язка колізійних ситуацій також потребує наукового обґрунтування. На нашу думку, на основі наукового аналізу правових норм, конкретних ситуацій, встановлення логічного зв’язку і застосування судової практики
можна досягти виваженого і правильного вирішення надскладних ситуацій.
Особливої актуальності набуває усунення прогалин у праві із застосуванням такої правової матерії, як аналогія закону та принципи права.
З огляду на потребу вивчення практики Європейського суду з прав людини
(далі – ЄСПЛ), яким найбільш напрацьовано змістовне навантаження принципів
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права, необхідно здійснювати наукові узагальнення, вітчизняні дослідження з
цього питання. Це допомогло б прокурору опанувати підходи до застосування
принципів права, вироблені ЄСПЛ.
Давайте з’ясуємо, з яких питань найбільш потрібне наукове тлумачення,
роз’яснення чи застосування доктрини? Стосовно представницької діяльності
прокурора до переліку можна долучити такі питання:
– обґрунтування державного та загальносуспільного інтересу;
– зміст поняття бездіяльності уповноваженого державного органу;
– обґрунтування триваючого правопорушення;
– обґрунтування поважних причин пропуску позовної давності;
– обґрунтування початку перебігу позовної давності;
– співвідношення оренди, сервітуту, спільної діяльності та критерії їхнього
розмежування;
– об’єкти оренди освітніх закладів, установ;
– співвідношення права власності, права господарського відання, оперативного управління, довічно успадкованого права володіння земельною
ділянкою;
– статус Українського народу як суб’єкта права власності;
– правовий статус державної компанії;
– узгодження ст. 28 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» зі статутами і положеннями центральних органів виконавчої влади;
– легітимність рішень місцевих рад, прийнятих за наявності конфлікту інтересів.
Звичайно, цей перелік не вичерпний. Він свідчить про наявність досі
законодавчо не врегульованих або неналежно врегульованих відносин.
Отже, для усунення прогалин у праві необхідно відповідні проекти законів
і подальше їх прийняття законодавчим органом. Як правило, це завдання
виконується за участю науковців. Саме вони залучаються у колективи авторів, які працюють над змістом законопроектів. Але ця робота довготривала, особливо, якщо питання стосуються державної і комунальної власності,
земельних відносин, охорони довкілля, контрольно-наглядових функцій
державних органів.
Сьогодні фактично відсутні наукові дослідження, пов’язані з практикою
представництва прокурором інтересів держави в суді. Причинами цього
є звуження прокурорського представництва, неоднозначне розуміння цієї
функції, незавершеність реформування прокуратури, нечітке визначення її
місця у судовій гілці влади, а також певний дисбаланс приватного і публічного інтересу у відносинах власності та несформована правосвідомість
громадян щодо сучасної ролі і місця прокуратури у механізмі держави.
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Наталія Наулік
начальник відділу підвищення кваліфікації
державних службовців органів прокуратури
Інституту підвищення кваліфікації прокурорів
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кандидат юридичних наук, доцент

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
10 грудня 2015 року прийнято Закон
України «Про державну службу», який
вступив у дію 1 травня 2016 року. Вказаним
Законом визначено принципи, правові та
організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої,
ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах
держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного
доступу до державної служби, що ґрунтується на їхніх особистих якостях та досягненнях.
Згідно з нормами Закону України «Про державну службу» (далі – Закон)
державний службовець зобов’язаний постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності (п. 11 ч. 1 ст. 8), а керівник державної служби в державному органі забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу (п. 6 ч. 2 ст. 17). При цьому повноваження керівника державної
служби в органах прокуратури виконують Генеральний прокурор, керівники
регіональних та місцевих прокуратур.
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про прокуратуру» у структурі органів
прокуратури серед інших встановлюються посади державних службовців,
діяльність яких регулюється цим Законом та іншими законодавчими актами
України. Слід зазначити, що загальна чисельність державних службовців органів прокуратури становить більше 2 тис. осіб.
Підвищення їх кваліфікації в Національній академії прокуратури України
(далі – Академія) здійснюється на підставі календарних планів підвищення
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кваліфікації прокурорів і планів набору слухачів для підвищення кваліфікації в
Академії, підписаних начальником Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України та затверджених першим заступником Генерального прокурора України. Відповідно до вказаних нормативних
актів в Академії підвищують кваліфікацію державні службовці Генеральної
прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур.
В основу методичного забезпечення підвищення кваліфікації державних
службовців органів прокуратури покладено Професійну програму підвищення
кваліфікації державних службовців органів прокуратури, яку затверджено ректором Академії та погоджено першим заступником Генерального прокурора
України і головою Національного агентства України з питань державної служби.
Вказаний документ розроблено згідно з вимогами Закону України «Про
державну службу», Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня
2010 року № 564.
Професійну програму підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури підготовлено з урахуванням Вимог до структури та змісту
професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від
30 березня 2015 року № 65, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 року за № 422/26867.
У Законі України «Про державну службу» закріплено абсолютно нові підходи до проходження державної служби.
Для належного забезпечення навчального процесу та максимального його
наближення до практичних потреб вказаної категорії слухачів в Академії напрацьовано блок дисциплін і тематичних напрямів за пропозиціями Генеральної прокуратури України та керівників регіональних прокуратур.
Для адаптації Професійної програми до категорій державних службовців,
які підвищують кваліфікацію в Національній академії прокуратури України,
здійснено апробацію навчальних дисциплін.
Окрім працівників відділу підвищення кваліфікації державних службовців
органів прокуратури Академії, навчальний процес забезпечують представники
Генеральної прокуратури України, наукові співробітники Науково-дослідного інституту Академії, представники Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління України, представники Національного агентства
України з питань державної служби, медіатор Київського центру медіації.
До того ж варто зауважити, що навчальний процес підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури відбувається на підставі ро128
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бочих програм дисциплін та з використанням повного комплексу навчальнометодичного забезпечення (фондові лекції розглянуто й схвалено на засіданні
відділу; завдання для круглих столів, тренінгів і практичних занять розроблено
й апробовано; більшість занять проводиться із мультимедійним супроводом
та з використанням прикладів із практичної діяльності).
На виконання плану наукової роботи Національної академії прокуратури
України на 2017 рік та для забезпечення навчального процесу в Академії розроблено і видано посібник «Статус державного службовця органів прокуратури»,
в якому 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 державних службовців органів прокуратури.
Важливу роль у підвищенні кваліфікації державних службовців органів
прокуратури відіграють наукові заходи з питань державної служби в Україні.
Тому в Академії організовуються та проводяться такі заходи. Наприклад, відповідно до плану наукових заходів Національної академії прокуратури України на 2017 рік спільно із Генеральною прокуратурою України, Національним
агентством України з питань державної служби та Національною академією
державного управління при Президентові України 7 квітня 2017 року проведено міжнародний круглий стіл «Державна служба в Україні: шляхи реформування»; 8 вересня 2017 року за ініціативи Європейської комісії у рамках TAIEX
проведено міжнародний семінар «Напрями та пріоритети реалізації державної
служби в системі правоохоронних органів: досвід країн – членів ЄС та України»,
який було організовано Генеральною прокуратурою України та Національною
академією прокуратури України за участю Національного агентства України
з питань державної служби, для ознайомлення представників прокуратури
України з передовими практиками Європейського суду з прав людини щодо
набору, навчання, підвищення кваліфікації та нагляду за діяльністю державних
службовців в органах прокуратури.
Крім того, до навчального процесу підвищення кваліфікації державних
службовців органів прокуратури включено тематичні заняття щодо міжнародних механізмів захисту прав людини та реформування органів прокуратури
України з метою підвищення рівня професійної компетентності відповідної категорії слухачів.
В Академії проводиться системна робота, спрямована на удосконалення
процесу підвищення кваліфікації державних службовців та максимального
наближення навчання до потреб практики, що є основою науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців органів
прокуратури.
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Людмила Петровська
начальник відділу підготовки прокурорів
з підтримання публічного обвинувачення в суді
Інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Національної академії прокуратури України

РОЛЬ НАУКИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ
КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА
ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ
Наука – одна з форм суспільної
свідомості, уявлень людей про духовне та фізичне життя, яку можна
представити у художніх образах,
створених митцями, – і тоді це
мистецтво; можна – в постулатах, створених віковою мудрістю
віри, – і тоді це релігія; а можна опановувати інформацію та знання про
закономірності тих чи інших процесів, що відбуваються в природі,
суспільстві, людській свідомості, –
і тоді це наука.
Хоч якими б своєрідними,
складними, не взаємопов’язаними
між собою були ці явища, всі вони – результати творчості людини, так чи інакше здобуті та виражені, але вони існують тому, що затребувані людьми, необхідні в їх життєвій практиці.
Наука – це сфера людської діяльності, якя полягає у виробленні та теоретичній систематизації об’єктивних знань про дійсність; це і сама діяльність
із отримання нового знання, і її результат, тобто сума здобутих донаукових
знань на певний момент часу.
Юридичній науці притаманна відкритість. Сфера її функціонування пов’язана
із забезпеченням усіх аспектів життя і діяльності людини, суспільства та держави, регламентованих нормами публічного, приватного, процесуального права.
Разом з тим сфера функціонування юридичної науки полягає у створенні
теоретичних засад матеріального та процесуального права для інших відокремлених наук і практик.
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Юридична наука є одночасно і засобом, і результатом системних досліджень у тісному взаємозв’язку із суміжними, іншими галузями права й окремими неюридичними дисциплінами.
Так, наприклад, понятійний апарат філософії дає змогу дійти певних висновків щодо свободи волевиявлення в кримінальному праві, співвідношення Загальної та Особливої частин у КПК України – про співвідношення загальних
положень та певних процесуальних стадій кримінального процесу. Теорія держави та права дає підґрунтя для засвоєння основних, базових принципів та визначень, що є єдиними для всіх юридичних дисциплін.
Із галузями права, які об’єднуються юридичною наукою (теорія держави і
права, конституційне, міжнародне, адміністративне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право тощо), цей
зв’язок є тісним, з іншими (культурологія, економічна теорія, інформатика,
психологія, фізика, хімія, біологія; цивільне, господарське, земельне, трудове
право, цивільний та господарський процес тощо) – слабким.
Проте кожна з цих галузей права як сама по собі, так і в поєднанні з іншими
є джерелом для спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації прокурорів.
Сьогодні чинне законодавство України, зокрема кримінальне і кримінальнопроцесуальне, перебуває у стані постійних і досить прискорених змін, окремі з
яких можливо визнати досить вдалими та об’єктивно обґрунтованими, а інші –
викликають не лише здивування, а й повне несприйняття. Зазначене створює
суттєві проблеми у правозастосуванні як правниками в цілому, так і прокурорами. І саме Академія є тим закладом, який акумулює інформацію про стан
нормативного забезпечення роботи прокурора, науково опрацьовує та спрямовує свої дії та дії прокурорів на створення умов для виправлення необґрунтованих положень закону і сприяє єдності у правозастосуванні.
Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора як складова добору
кандидатів та їх призначення на посаду прокурора закріплена і унормована в
Законі України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру». Зокрема, відповідно до ст. 33 цього Закону кандидат на посаду прокурора проходить протягом одного року спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України з метою отримання знань та навичок практичної діяльності
на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил
прокурорської етики. Саме на Національну академію прокуратури України
покладено обов’язок зорганізувати та провести спеціальну підготовку прокурора, забезпечити надання кандидату на посаду прокурора знань, навичок,
умінь, що стосуються якостей та компетенцій, необхідних для роботи прокурором, на науковому підґрунті, у світлі європейських і міжнародних стандартів
та передового досвіду.
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При цьому одним із впливових важелів у проведенні такої підготовки є використання Академією всіх надбань юридичної науки, педагогіки, психології
тощо.
Передумови для цього – об’єктивні реалії сучасного суспільного життя,
його технічний та інформаційний розвиток.
Як відомо, кількість інформації, зокрема і юридичного спрямування, якою
володіє людство, щороку подвоюється (згідно з так званими законами Гордона
Мура). Вислів «вік живи – вік учись» в наш час загальної та глобальної інформатизації наповнюється новим сенсом і стає ще більш зрозумілим. Так, у багатьох
країнах підвищення кваліфікації проводиться не рідше ніж раз на п’ять років.
Враховуючи загальновизнане та наукове обґрунтування, підвищення кваліфікації прокурорів передбачено у строки не рідше ніж раз на три роки.
Внаслідок впровадження інноваційних інформаційних технологій, комп’ютеризації життя та діяльності людини змінилися погляди на вимоги до підготовки прокурорів для роботи в органах прокуратури.
Професіоналізацію прокурорів можна вважати цілісним, безперервним,
нормативно та науково упорядкованим процесом. У становленні особистості
спеціаліста одну з провідних ролей поряд з практичною роботою відіграє Національна академія прокуратури України. Слід зазначити, що Національна академія прокуратури України є установою зі спеціальним статусом, яка здійснює
навчальну та наукову роботу, а ідентифікація Академії як національної відбулась внаслідок досягнень нею найвищих показників у своїй, зокрема й науковій, діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу, реалізації ідеї
національного відродження та розвитку України, запровадження державної
мови, високого професійного рівня підготовки кадрів.
На сьогодні процес професіоналізації прокурора починається з моменту вибору дипломованим юристом професії та участі у конкурсі на зайняття посади
прокурора у відповідній прокуратурі, навчання під час спеціальної підготовки
в Академії з подальшим підвищенням кваліфікації та триває протягом усього
професійного життя.
Науковці давно та плідно досліджують поняття і правову природу спеціальної
підготовки й підвищення кваліфікації прокурорів, тісний зв’язок навчання прокурорів з наукою. Зокрема, це такі вчені, як: В. Бабкова, Є. Блажівський, Г. Василевич,
С. Винокуров, Л. Грицаєнко, І. Козьяков, В. Кравчук, П. Каркач, І. Марочкін, М. Мичко, О. Литвак, С. Подкопаєва, Г. Середа, В. Тихий, О. Толочко, М. Якимчук.
Навчальні плани і тематика лекційних, семінарських, практичних занять зі
слухачами ґрунтуються на досвіді прокурорської практики та сучасній юридичній науці.
У складі Національної академії прокуратури України на теперішній час діють
три інститути: Інститут спеціальної підготовки, Інститут підвищення кваліфікації
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прокурорів і Науково-дослідний інститут, якими проводяться фундаментальні
та прикладні дослідження у сфері прокурорської діяльності й за галузями права. Результати досліджень на постійній основі оприлюднюються у виді монографій, навчальних та науково-практичних посібників, наукових статей і тез,
збірників науково-практичних конференцій тощо.
Наукові розробки Академії використовуються при реалізації всіх напрямів
прокурорської діяльності. На них ґрунтуються всі заняття в Академії, незалежно від їхньої форми.
Крім того, фундаментальні та теоретичні дослідження Академії знаходять
своє закріплення у рекомендаціях, методичних рекомендаціях, пам’ятках для
прокурорів-практиків тощо. Перед затвердженням таких методичних документів на науково-методичній раді Генеральної прокуратури України відбувається їх вивчення та рецензування у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України.
Нещодавно в Національній академії прокуратури України наказом ректора
створено навчально-методичну раду, до складу якої входять провідні науковці
та досвідчені правники Академії, авторитетні вчені, фахові правники Генеральної прокуратури України.
На засіданнях навчально-методичної ради при Національній академії прокуратури України, які відбулись у квітні та травні цьогоріч, вже рекомендовано
до затвердження та друку низку наукових, науково-практичних видань.
Отже, функціонування Національної академії прокуратури України, проведення спецпідготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації діючих прокурорів здійснюються у єдності з юридичною наукою, у взаємопроникненні та взаємозбагаченні наукової думки, прокурорської практики
та навчальної діяльності.
Зліва направо: головний науковий
співробітник відділу
науково-методичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури Науководослідного інституту Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, старший
науковий співробітник Олександр
Долгий та начальник відділу підготовки прокурорів з підтримання
публічного обвинувачення в суді Інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Національної академії прокуратури України Людмила Петровська під час заходу
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університет ім. Вадима Гетьмана”», доктор юридичних наук

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ
ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ
ПАСТКАМ
Важливість наукового забезпечення діяльності у будь-якій сфері
важко переоцінити. Крім того, безсумнівним видається факт діалектичної єдності практичної діяльності та теорії. Зокрема, це знаходить
свій прояв у відому афоризмі про
те, що практика без теорії – сліпа,
теорія без практики – позбавлена
доцільності, процес заради процесу, а не результату. Практика
перевіряє, наскільки теоретична
обізнаність є об’єктивно істинною,
а також виступає імпульсом для побудови нового теоретичного знання, більш повноцінного та прийнятного.
Зв’язок між практикою та теорією набуває особливої ваги в період реформування, а отже, зміни усталених поглядів на певні явища та процеси. Українська держава на сьогодні перебуває в активній стадії здійснення правових
реформ, які є предметом жвавої та плідної дискусії науковців і практиків. До
найбільш визначних (за обсягом внесених змін та запропонованих нововведень) можна віднести реформу прокуратури та судову реформу. Водночас
значна кількість правових реформ, що втілюються одночасно, призводить інколи до того, що в умовах лімітування часу їх проведення об’єктивно неминучі прогалини в їхньому науково-теоретичному концепті заміщуються матеріалами практики застосування законодавства. Неоднозначність та відсутність
одноманітності останньої, у свою чергу, демонструє невідповідність принципу
правової визначеності окремих положень законодавства у відповідних сферах, що викликає потребу в постійному моніторингові практики застосування
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відповідного законодавства з метою своєчасного виявлення «імпульсу» для
подальших наукових розвідок з метою усунення зазначених прогалин. В іншому випадку, з високим рівнем вірогідності, можливий ризик виникнення інституціональних пасток, потрапляння до яких, як стверджується в доктрині, загрожує системі формуванням стійкого, але неефективного інституту за обраного
неефективного шляху розвитку1. Взявши за основу вказане вище, пропоную
визначити цю категорію як інституційно-функціональну пастку, оскільки далі
йтиметься про неефективні шляхи розвитку законодавства, що регламентує
функціонування прокуратури як окремої інституції.
У цьому контексті варто звернути увагу на деякі інституційно-функціональні
пастки, до яких втрапила прокуратура як інституція при реформуванні її функціональних повноважень поза межами сфери кримінальної юстиції, що в умовах сучасної нормативно-правової регламентації знаходять своє втілення в
реалізації представницької функції.
Так, чинна, законодавчо визначена концепція реалізації прокуратурою
представницької функції є свідченням послаблення позиції прокуратури в правозахисному механізмі держави з огляду на декларативний характер повноважень, якими наділений прокурор у процесі реалізації цієї функції, насамперед
при досудовій формі. Зазначене так само призводить до того, що за відсутності законодавчо визначених гарантій забезпечення реалізації прокурором наданих йому прав їх нормативна присутність майже не впливає на ефективність
прокурорського представництва, адже законні вимоги прокурора законодавчо не забезпечені юридичними наслідками за їх невиконання. Крім того, з урахуванням законодавчої регламентації допуску прокурора в процес за умови
обґрунтування ним невиконання чи неналежного виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх службовими і посадовими
особами своїх обов’язків щодо захисту інтересів держави в певній сфері марними є очікування щодо виконання вказаними суб’єктами вимог прокурора, не
забезпечених умовою настання юридичної відповідальності за їх невиконання.
Подолання цієї інституційно-функціональної пастки вбачається у законодавчому втіленні концепції реалізації представницької функції прокуратури, за якої
зміцнювався б її правозахисний потенціал заради досягнення головної мети –
захисту прав і свобод окремих осіб, інтересів суспільства та держави, що потребує як мінімум наділення прокурора не декларативними, а гарантованими
правами у сфері реалізації представницької функції.
Показовою є ще одна інституційно-функціональна пастка, пов’язана із практичним здійсненням прокуратурою повноважень у виконавчому провадженні,
які на сучасному етапі його реформування обумовлені саме реалізацією функ1
Хотинська О.З. Теорія судової реформи: інституціональні пастки // Судова апеляція. 2015.
№ 3. С. 36.
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ції представництва інтересів держави в суді у виключних випадках. Відсутність
чіткої правової визначеності статусу прокурора у цьому провадженні підтвердилась одним із нещодавно напрацьованих практикою питань застосування
законодавства в частині участі прокурора у виконавчому провадженні. Йдеться про висновок, якого дійшли суди, згідно з яким прокурор у разі подання до
органів державної виконавчої служби заяви про відкриття виконавчого провадження повинен долучити документ про сплату стягувачем авансового внеску,
якщо зазначений суб’єкт не звільнений від цього обов’язку.
Водночас виникає запитання, як узгоджується проілюстрована правова позиція із законодавчими положеннями, згідно з якими за рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій на користь чи в інтересах
держави, що приймаються судами у справах, які розглядаються в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, стягувачем виступає державний орган, за позовом якого судом прийнято відповідне рішення?
З урахуванням того, що виконавче провадження визнається завершальною
стадією судового провадження, відповідь слід шукати у правовій природі об’єкта прокурорського представництва, яким за чинним законодавством є інтерес
держави, а також у з’ясуванні підстав та умов реалізації прокурором представницької функції в суді. Таке твердження обумовлено тим, що на завершальній
стадії судового провадження реалізація прокурором представницької функції
має бути концептуально пов’язана із визначеним у судовому рішенні об’єктом
представництва, з урахуванням встановлених законом підстав і умов такого
представництва.
Таким чином, з огляду на те, що суд визнав наявність підстав для представництва прокурором інтересів держави у цій справі, презюмується, що судом
було встановлено порушення або загроза порушень інтересів держави, а також факт невиконання або неналежного виконання уповноваженим суб’єктом
своїх повноважень щодо захисту таких інтересів. Через це видається сумнівним, що такий суб’єкт буде вживати заходів для забезпечення виконання такого рішення суду, а радше взагалі як стягувач подасть письмову заяву про
повернення виконавчого документа, на підставі якого відкрито виконавче
провадження за заявою прокурора, що мало місце в практиці.
Враховуючи викладене вище, слід зауважити, що проілюстровані варіанти юридичної казуїстики свідчать про пошуки шляхів подолання законодавчо
оформлених інституційно-функціональних пасток, що супроводжують діяльність прокуратури поза межами сфери кримінальної юстиції та набули стійкого
характеру.
На такому етапі виникає потреба у науковому забезпеченні діяльності прокуратури вже не стільки як інструменту запобігання інституційнофункціональним пасткам, що повинно мати місце на стадії формування май136
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бутньої концепції та втілення її у конкретному законопроекті, а як інструменту
подолання таких пасток, що проявляється вже на стадії оцінки ефективності
законодавства через моніторинг практики його застосування.
При цьому в обидвох варіантах доктринальні напрацювання потребують
чіткого механізму втілення їхніх результатів у практику та лобіювання цих
процесів заінтересованими суб’єктами. Тобто наукове забезпечення прокурорської діяльності не має бути явищем статичним (наукою заради науки),
особливо у тих випадках, коли йдеться про прикладні наукові дослідження, а
процесом динамічним. До того ж визначальна роль у процесі втілення результатів наукових напрацювань у сфері прокурорської діяльності має належати
саме Національній академії прокуратури України, одним із завдань якої на сьогодні є організація та проведення наукових досліджень у галузі права з метою
впровадження результатів наукової роботи та їх подальшого використання у
прокурорській діяльності.
Найбільш складним у цьому контексті видається завдання щодо реального
впровадження результатів наукової роботи для їх подальшого використання
у прокурорській діяльності. Розв’язання цього завдання, на нашу думку, необхідне для оцінювання ефективності наукового забезпечення прокурорської
діяльності в Україні, а також визнання його реальним інструментом як запобігання потенційним інституційно-функціональним пасткам, так і подолання вже
існуючих.

Зліва направо: заступник начальника відділу кримінально-правових
дисциплін Інституту спеціальної підготовки Національної
академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент
Микола Арманов та професор кафедри правового регулювання
економіки Навчально-наукового інституту «Юридичний
інститут Державного вищого навчального закладу „Київський
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”»,
доктор юридичних наук Марина Стефанчук під час заходу
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НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОКУРОРІВ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА СТАНДАРТИ
При розгляді такого актуального саме сьогодні, з нагоди Дня науки, питання наукового
забезпечення діяльності органів прокуратури
та, зокрема, професійної підготовки прокурорів варто згадати і розкрити особливості європейських стандартів та досвіду в означеній
сфері.
У європейських та міжнародних угодах
відсутні положення, що регулюють стандарти, яких необхідно було б дотримуватись у
процесі добору прокурорів або які б стосувалися будь-якого професійного навчання. Утім,
такі побажання та рекомендації є в джерелах
так званого м’якого права – soft law. Практика Європейського суду з прав людини та різноманітні стандарти м’якого права містять певні важливі вказівки
щодо якостей та компетенцій, якими повинні володіти прокурори та які мають
значення для порядку їхнього обрання і навчання. Такі стандарти м’якого права закріплені в:
– Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи щодо ролі прокуратури в
системі кримінальної юстиції;
– різноманітних висновках та дослідженнях Європейської комісії «За демократію через право» («Венеціанська комісія»);
– окремих висновках Консультативної ради європейських прокурорів
(«КРЄП») – зокрема, це Висновок № 1 (2007) «Шляхи покращення міжнародного співробітництва в сфері кримінальної юстиції», Висновок № 4 «Відносини
між суддями і прокурорами у демократичному суспільстві» («Бордоська декларація»), Висновок № 5 (2010) про прокуратуру та ювенальну юстицію («Єреванська декларація»), Висновок № 7 (2012) про управління ресурсами органів
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прокуратури, Висновок № 8 (2013) про відносини прокурорів зі ЗМІ, Висновок
№ 9 (2014) про європейські норми і принципи стосовно прокурорів;
– Європейських керівних принципах із питань етики та поведінки прокурорів, ухвалених на Конференції Генеральних прокурорів Європи;
– Керівних принципах ООН щодо ролі осіб, які здійснюють судове переслідування (1990 рік);
– Стандартах професійної відповідальності та викладі основних обов’язків та прав прокурорів, прийнятих Міжнародною асоціацією прокурорів у
1999 році;
– Керівництві щодо статусу та ролі прокурорів, що було розроблене Міжнародною асоціацією прокурорів та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності
у 2014 році;
– Керівництві щодо початкового навчання суддів та прокурорів, яке було
підготовлене в рамках партнерського проекту «Леонардо да Вінчі» («Керівництво да Вінчі») – керівництво є результатом спільних зусиль таких п’яти юридичних навчальних закладів, як: Інститут суддівської підготовки Бельгії, Національна школа суддів Франції, Національний інститут судівництва Румунії, Центр
судових досліджень Іспанії та Академія юстиції Туреччини.
Про необхідність початкового навчання згадується лише в Бордоській декларації, однак вона більш чітко визнається в інших стандартах, у яких наголошено, що підготовка прокурорів має включати: етичні правила, права людини,
професійну ідентичність і розуміння контексту, в якому вони працюють, деякі
більш практичні питання, що стосуються роботи прокурорів. Рекомендація Rec
(2000) 19 передбачає, що навчання повинно охоплювати принципи і практику
організації роботи, керування, кадрового забезпечення, за участю судової влади, механізми і матеріали, які узгоджують їхні дії.
Всі вказані вище елементи професійної підготовки повинні мати і наукове
обґрунтування. Так, та ж Рекомендація Rec (2000) 19 встановлює необхідність
у використанні органами суду та прокуратури новітніх наукових досягнень і потребує наукової обґрунтованості доказування, зокрема використання нещодавно розроблених технологій, зокрема таких, як обробка ДНК.
Окрім того, впродовж професійної підготовки прокурорів, як діючих,
так і кандидатів на посади, мають розглядатись наступні питання, що потребують залучення науковців, які здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження.
1. Інформаційні технології. У Висновку КРЄП № 7 (2012) зазначено:
«43. Держав-членів закликають надавати органам прокуратури можливість
використовувати ІТ-обладнання у своїй повсякденній роботі шляхом впровадження інструментів електронного правосуддя, електронного управління
справами і системами обміну даних з органами, що відповідають за застосу139
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вання закону і з якими прокурори перебувають у постійному зв’язку, виконуючи власні завдання. Це дозволить забезпечити більш ефективне управління
справами, скорочення тривалості судочинства і забезпечення застосування
заходів захисту персональних даних і конфіденційності».
2. Засоби масової інформації. У Висновку КРЄП № 8 містяться такі рекомендації: «vii. Там, де прокурори безпосередньо контактують із медіа, необхідно
забезпечити надання належного навчання у сфері комунікації для того, щоб
гарантувати надання належної інформації. Це навчання може бути загальним
та/або спеціалізованим за допомогою науковців, експертів та журналістів».
3. Управління. В пункті 47 Пояснювальної записки до Бордоської декларації зазначено: «... Курси повинні не тільки висвітлювати питання щодо закону і
захисту індивідуальних свобод, а й мають включати в себе модулі з практики
управління та огляду відповідних завдань суддів і прокурорів», а пункт 61 Пояснювальної записки Висновку КРЄП № 9 посилається на це твердження, пов’язуючи його з навчанням, яке проходять прокурори перед початком виконання
власних обов’язків; у розділі Висновку КРЄП № 11 за назвою «Управління людськими ресурсами: відбір прокурорів, їхній набір на посаду, їхнє підвищення
на посадах та навчання» наголошено на тому, що «принципи та рекомендації
з таких питань, як тайм-менеджмент, належна методологія або розширення
співпраці з іншими учасниками системи відправлення правосуддя повинні бути
спрямовані на полегшення повсякденної роботи, що, своєю чергою, підвищить якість і ефективність роботи прокуратури» (пункт 28).
4. Нові виклики. У пункті 64 Пояснювальної записки до Висновку КРЄП № 9
зазначено: «Нові кримінальні виклики, а також зростаюча складність певних
типів злочинності обумовлені швидким розвитком нових технологій, глобалізації, а також розширенням міжнародної торгівлі та збільшенням потоків
даних. Спеціальне навчання також необхідне прокурорам для того, щоб бути
обізнаними про загрози, спричинені вищенаведеними феноменами».
5. Соціальні науки, іноземні мови. Вважається важливим, щоби практики
були залучені до навчання, однак обмежуватися лише ними не потрібно. Так,
у пункті 47 Пояснювальної записки до Бордоської декларації зазначено: «У цьому контексті велике значення надається прямому внеску суддів і прокурорів
у навчальні курси, позаяк це дає їм можливість висловлювати думки на основі свого відповідного професійного досвіду… Водночас додатковий внесок
представників наукових кіл, юристів та адвокатів є важливим для уникнення
обмеженого підходу».
За європейським досвідом необхідним є і залучення представників наукових кіл до процедури відбору та підготовки прокурорів.
Так, у Національному інституті юстиції Болгарії прокурори, професори
права та наукові співробітники можуть бути постійними викладачами в НІЮ.
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Під час виконання цих обов’язків вони перебувають в офіційній відпустці або
за рішенням ВРС можуть бути у відрядженні при відповідному клопотанні та
фінансуванні НІЮ. Відбір викладачів є спільним зусиллям партнерів НІЮ (таких,
як ВРС, Міністерство юстиції, міжнародні донори та програми).
Викладачі опановують навчальні методики для дорослих, що відповідають
системі навчання «тренінг для тренерів». Протягом навчання вони готують навчальні матеріали та проводять навчальні презентації. У деяких заняттях можуть брати участь іноземні спеціалісти.
У Румунії експерт Національного інституту судівництва із питань освітніх
наук бере участь у наборі, навчанні та оцінюванні викладачів. Він також відповідає за встановлення єдиного підходу в питанні навчання викладачів педагогічним методам викладання, які використовуються під час навчальної діяльності.
Таким чином, наукове забезпечення системи професійної підготовки прокурорів є одним із засобів забезпечення її відповідності європейським стандартам діяльності прокурорів.

Зліва направо: старший викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної
академії прокуратури України Олег Карпенко та начальник відділу упровадження
практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність Інституту
спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України, кандидат
юридичних наук Вероніка Плотнікова під час заходу
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ЗНАЧЕННЯ ВИЇЗНИХ ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ ДЛЯ НАБУТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ
КЕРІВНИКАМИ ВІДПОВІДНИХ НАВИЧОК
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Професійна підготовка прокурорів є
складним, поступовим і тривалим процесом набуття його учасниками знань, умінь
і навичок, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.
Тому цілком слушною вбачається думка про те, що теми занять повинні враховувати ті завдання, які доводиться щодня
вирішувати прокурорським працівникам.
Так само форми підготовки прокурорів
мають відтворювати умови, в яких прокурори здійснюють свої повноваження.
У контексті викладеного не можна не погодитися з думкою професора
І.М. Козьякова про те, що сьогодні саме
компетентнісний підхід є методом реалізації державної політики в галузі професійної прокурорської підготовки1.
1
Туркот М.С. Сучасні вимоги до підготовки військових прокурорів. Прокуратура України
в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
(19 травня 2016 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 295–298. С. 296.
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Однією з форм реалізації компетентнісного підходу до підготовки
прокурорів є виїзні заняття з підвищення кваліфікації. Як відомо,
протягом навчального року в Національній академії прокуратури
України підвищують кваліфікацію
від 2 до 2,5 тисяч прокурорських
працівників. Проте необхідно знати,
що ця кількість є лише п’ятою частиною від загальної кількості практичних працівників, які потребують
навчання.
Повертаючись до нашої теми,
слід зауважити, що у сфері кримінального провадження протягом 2014–2018 років склалася певна практика
проведення виїзних практичних занять, окремі аспекти якої нам хотілося б
розглянути у межах доповіді.
По-перше. З огляду на власний досвід є підстави стверджувати, що виїзні
практичні заняття може бути проведено у прокуратурі будь-якого рівня: підрозділі Генеральної прокуратури України, прокуратурі регіонального рівня
тощо. Після прийняття у 2014 році Закону України «Про прокуратуру» та збільшення чисельності місцевих прокуратур до 30–50 осіб є сенс у плануванні практичних занять безпосередньо на базі місцевої прокуратури.
По-друге. Дієвим засобом відпрацювання умінь і навичок у кримінальному
провадженні серед прокурорських працівників є практичне заняття. Цьому
має обов’язково передувати виступ тренера або попереднє обговорення завдань, умов проведення заняття, а також засобів, за допомогою яких планується виконання поставленої мети. Проводити практичне навчання одразу, без
попереднього обговорення тематики або/та методики тренінгу чи ділової гри,
є неприпустимим.
Методика проведення практичних занять ґрунтується на загальновідомому принципі: «Від простого до складного». Відтак вбачається за доцільне пояснити власне бачення використання таких видів практичних занять, як тренінг
та ділова гра.
Тренінгом є практичне заняття, за допомогою якого викладач спільно з
аудиторією мають можливість відпрацювати певне уміння на рівні «кроку»,
або кількох «кроків» в одному напрямі. Наприклад, якщо йдеться про допит
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особи, то різновидом тренінгового заняття виступатиме відпрацювання умінь
ставити запитання під час прямого чи перехресного допиту.
Окрім того, до різновидів тренінгу можна віднести вирішення завдань з питань кримінально-правової класифікації діяння особи, якій надалі може бути
повідомлено про підозру та висунуто обвинувачення. Також є можливість проведення тренінгу для відпрацювання умінь прокурора діяти у тій чи іншій процесуальній (слідчій або судовій) ситуації.
Ділова гра є найбільш складною формою практичного заняття, де поєднуються знання і уміння прокурорів, які набуто під час проведення тренінгових
занять. Порівняно з іншими видами занять практичної спрямованості ділова
гра характеризується:
– більшою тривалістю, ніж тренінг (може проводитися протягом чотирьох
або шести академічних годин);
– моделюванням процесуальної ситуації з розподілом ролей;
– максимальним наближенням до реальної слідчої або судової ситуації;
– відеофіксацією із застосуванням мультимедійного обладнання (відеокамери, телевізора);
– можливістю запрошення до участі практичних працівників (прокурорів,
адвокатів, суддів);
– особливим порядком обговорення результатів проведеного заняття.
Потрібно зазначити, що і тренінгові заняття, і ділова гра потребують ґрунтовної підготовки з боку викладачів та належної організації бенефіціарами цього заходу.
Після прийняття рішення про проведення практичного заняття складається
його план, в якому має бути передбачено: час, місце проведення заняття, його
форма (тренінг, ділова гра) і зміст. Готуються відповідні фабули для проведення занять, описуються конкретні завдання для учасників.
За певний проміжок часу (не менше, ніж за два тижні) завдання надсилаються до відповідної прокуратури, де визначена керівником особа готує ініціативну групу до проведення заняття. При цьому підтримується постійний контакт з відповідним підрозділом Національної академії прокуратури України. Усі
питання щодо змісту фабули або практичного заняття мають бути вирішені до
початку його проведення.
Під час підготовки до заняття учасники майбутнього тренінгу також використовують науково-практичні та навчальні посібники, підготовлені фахівцями
відділу за участю інших науково-практичних працівників Академії, у яких викладено рекомендації та поради щодо організації та проведення тих чи інших
процесуальних дій.
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Наприклад, у науково-практичному посібнику «Судовий допит», зокрема
на прикладі конкретних фабул, надано варіанти побудови плану допиту, формулювання запитань для прямого та перехресного допиту, що може суттєво
допомогти як під час підготовки до заняття, так і до судових засідань.
Запорукою успішно проведеного навчання є участь аудиторії в обговоренні дій своїх колег, чия позиція ґрунтується на власному досвіді, набутому в
процесі роботи у прокуратурі.
Мультимедійне обладнання, своєю чергою, дає можливість повторно переглянути спірні моменти, звернути увагу прокурорів на правильні або неправильні дії їхніх колег в тій чи іншій процесуальній ситуації.
Що стосується підвищення кваліфікації військових прокурорів, які проводилися на виїзді, то слід зазначити наступне. Діяльність військового прокурора
спрямовано на протидію злочинності у військових формуваннях, які входять
до складу Воєнної організації України, закладах та підприємствах оборонної
промисловості, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах й організаціях з питань створення та зберігання матеріальних цінностей державного мобілізаційного резерву. Виконання військовим
прокурором своїх обов’язків здійснюється з урахуванням принципу екстериторіальності, що забезпечує максимальне наближення до структури і дислокації
піднаглядних військових формувань та органів їх управління2.
Військові прокурори є представниками влади – військовослужбовцями і під
час вирішення службових завдань користуються владними повноваженнями
незалежно від військового звання.
В умовах особливого періоду, надзвичайного, воєнного стану або проведення антитерористичної операції військові прокурори можуть відряджатися
до районів розташування військових підрозділів, з’єднань, об’єднань, які виконують поставлені завдання3.
Таким чином, можна констатувати, що військова прокуратура у системі Воєнної організації України виконує подвійну функцію: з одного боку, реалізуючи
повноваження органів прокуратури України, а з іншого – забезпечуючи законність і правопорядок у військах. На користь цієї думки свідчить та обставина,
що компетенція службових осіб органів військової прокуратури поширюється
на всі без винятку військові формування нашої держави4.
2
Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України:
наук.-практ. посіб. [Туркот М.С., Богуцький П.П., Дячук С.І., Вернидубов І.В., Сегеда С.П.]. Київ:
АртЕк, Національна академія прокуратури України, 2014. 246 с. С. 194.
3
Туркот М.С. Особливості підготовки військових прокурорів і слідчих військових прокуратур в Україні. VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. 2017. № 3. С. 190–195. С. 191.
4
Там само. С. 195.
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Щодо підвищення кваліфікації прокурорських працівників, то в цьому аспекті автори дотримуються позиції, що підготовка й підвищення кваліфікації
військових прокурорів є неоднаковими видами їх професійної підготовки, які
повинні здійснюватися за різними програмами. Підвищення кваліфікації передбачає наявність у слухача системи як мінімум базових знань, умінь і навичок.
Задля покращення їх рівня, отримання нової корисної інформації проводяться
заняття під час цього виду професійної підготовки військових юристів. Значну
роль у засвоєнні інформації відіграють тренінги, практичні заняття у формі ділових ігор тощо.
На думку авторів, у межах навчання з підвищення кваліфікації варто проводити й заняття у формі лекцій, при цьому доцільно використовувати кілька
наступних навчально-методичних прийомів.
По-перше, лекції мають містити елементи дискусії з тих питань, з якими заздалегідь ознайомлено слухачів, та інших, які виникають під час заняття.
По-друге, питання повинні відображати проблему, яка відома багатьом
військовим прокурорам, а лекція-дискусія дасть змогу хоча б частково її
розв’язати.
По-третє, з цієї теми викладач мусить бути добре підготовленим: обізнаним
з прокурорсько-слідчою, судовою практикою, правовими висновками Верховного Суду, Європейського суду з прав людини тощо.
І, нарешті, під час лекції потрібно використовувати презентації, відео-,
аудіозасоби, які дають слухачам можливість сприйняти інформацію не лише на
слух, а й за допомогою зорового контакту5.
Таким чином, викладене свідчить про необхідність запровадження у системі підвищення кваліфікації прокурорських працівників виїзних практичних занять. Під час проведення цих занять доцільно відпрацьовувати один або кілька
процесуальних (з кримінального, цивільного, адміністративного провадження) інститутів.
Заняття слід проводити протягом трьох-чотирьох днів, оскільки цього часу
достатньо для перевірки знань та відпрацювання умінь щодо конкретних,
визначених планом занять, навчальних питань. За результатами проведеного навчання можна видавати свідоцтва визначеного зразка про підвищення
кваліфікації.

5
Туркот М.С. Особливості підготовки військових прокурорів і слідчих військових прокуратур в Україні. VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. 2017. № 3. С. 190–195. С. 195.
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РІВНІ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ОСВІТИ
Юридична наука в Україні нині втрачає
своє суспільне значення. Хоч яким небажаним для наукової спільноти було б це твердження (зокрема й для автора цих рядків),
але воно має об’єктивні показники, за допомогою яких легко встановлюється його істинність. Так, сьогодення характеризується
бурхливим процесом нормотворчості, який
не оминає й законодавство, що безпосередньо пов’язане з прокурорською діяльністю та врегульовує її. Однак якість законопроектів, в яких пропонується внесення
змін до Конституції України, Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів України, Закону України «Про прокуратуру» тощо, а також якість вже внесених змін є доволі сумнівною. На цій
характеристиці законотворчої діяльності зосереджується увага багатьох правників. Водночас юридична наука в Україні, будучи цілком розвиненою, не здатна у більшості випадків впливати на якість проектів законодавчих норм. З іншого боку, в практичній діяльності прокурора виникають питання та проблеми,
що потребують вирішення. Звернення прокурорів-практиків по допомогу до
представників науки нерідко виявляються безплідними. Це свідчить про те, що
сьогодні юридична наука виконує винятково пізнавальну функцію і усунена від
здійснення критичної та практичної функцій.
Такий стан ілюструє певну відстороненість наукових процесів від процесів
суспільних, а іноді навіть даремність наукових досліджень для соціуму. В західних наукових колах це називається «наука для науки», тобто примноження
наукових досліджень лише заради самих досліджень або кар’єрного зростання когорти дослідників. Ігнорування тенденцій відсторонення юридичної науки від суспільних реалій та потреб правозастосовних органів, зокрема про147
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куратури, призведе до її неминучого занепаду, чого не можна допустити. Тому
вкрай важливим є визначення її ролі у процесі сучасного становлення соціуму
та держави.
Для наближення юридичної науки до практичних потреб прокурорської діяльності потрібно умовно поділити її на три рівні. Перший з них можна назвати
«справді наука». На цьому рівні мають досліджуватись глибинні питання унормування діяльності прокурора, і результатом вивчення стає обґрунтування
певних змін до чинного законодавства України. Другий рівень більш прикладного характеру, який можна назвати «коментування». На цьому рівні наука має
намагатись відповісти на питання, як правильно застосовувати чинні норми
права. За неможливості адекватного правового застосування норм права вказаний аспект повинен передаватись до першого рівня для розробки проекту
щодо усунення недоліків закону. На третьому рівні наукою має забезпечуватись належна якість освіти прокурорів.
Необхідно, щоб наукові розробки на всіх рівнях максимально відповідали потребам замовника – прокуратури, а тому важливим при цьому є тісний
зв’язок між науковою спільнотою, нормотворчими органами влади, прокуратурою та закладами прокурорської освіти.
На першому рівні наукової діяльності потрібно створити такий механізм редагування законодавства, який, з одного боку, не надавав би представникам
науки права вирішального впливу на саму законотворчу діяльність, а з другого –
повною мірою забезпечував би потреби законодавця в належній розробці проектів законодавчих норм. Одним із можливих напрямів є запровадження інституту «законотворчих завдань» на розробку правових норм, які мають даватись
спеціалізованим провідним науковим установам, зокрема Науково-дослідному
інституту Національної академії прокуратури України. Подібна практика довела
свою ефективність при прийнятті великих кодифікованих нормативно-правових
актів. Аналогічний підхід має використовуватись також і для поточного їх редагування, оскільки хаотична законотворчість лише засмічує законодавчу базу.
При цьому необхідно відмовитись від прийняття законів без належного наукового обґрунтування та практики конструювання проектів правових норм особами, які мають поверхові уявлення щодо відповідної галузі законодавства та
юридичної техніки. «Законотворчі завдання» повинні надаватись суб’єктом законодавчої ініціативи спеціалізованим науковим установам, зокрема Науководослідному інституту Національної академії прокуратури України, які, своєю
чергою, враховуючи цілі та завдання, що ставляться перед майбутнім проектом, соціальне і економічне обґрунтування його прийняття, мають розробити
проект або кілька проектів належної якості з дотриманням юридичної техніки та основних засад відповідних галузей права. Остаточне рішення, чи стати
цьому проекту чинною нормою, має прийняти тільки законодавчий орган. При
148

ДИСКУСІЯ

цьому варто враховувати, що чинні положення ст. 80 Закону України «Про прокуратуру» жодним чином не обмежують Національну академію прокуратури
України у можливості здійснення наукової діяльності. Навпаки, означена норма
знімає для Академії обмеження при здійсненні наукової діяльності, які поширюються на усіх інших суб’єктів наукової діяльності. Це зроблено з метою забезпечення неупередженості прокуратури загалом та виведення її з-під впливу органів виконавчої влади. Саме такий сенс закладено у цю норму. Повноваження
Національної академії прокуратури України зі здійснення наукової та освітньої
діяльності забезпечуються її спеціалізованим статусом, який, на жаль, і сьогодні
не знайшов свого належного висвітлення.
На другому рівні наукової діяльності необхідно досягти тісної взаємодії з
органами прокуратури, які повсякденно застосовують у своїй практичній діяльності правові норми, а також здійснювати постійну координацію з першим
рівнем. Ця діяльність має реалізовуватися шляхом розроблення та надання
практичним працівникам науково-методичних рекомендацій з окремих напрямів прокурорської діяльності, консультативних висновків за окремими фактами тощо. На цьому рівні надзвичайно важливе значення має забезпечення
належного двостороннього зв’язку між органами прокуратури та науковими
установами, зокрема Науково-дослідним інститутом Національної академії
прокуратури України. Науковому дослідженню та опрацюванню на цьому рівні
мають насамперед підлягати актуальні питання практичної прокурорської діяльності, які повинні формуватися замовником наукової продукції – органами
прокуратури. А дослідження поза межами замовлення можуть здійснюватися
лише за наявності у науковій установі вільних ресурсів.
На третьому рівні наука у сфері прокурорської освіти має взяти на себе керівну роль та спрямовувати діяльність навчальних закладів, які задіяні у формуванні професійності прокурора. Враховуючи надбання перших двох рівнів,
наукове забезпечення прокурорської освіти має також формувати вимоги до
змісту навчальної програми кандидатів на посаду прокурора, які проходять
спеціальну підготовку, та змісту навчальних занять при підвищенні кваліфікації прокурорів. При цьому мають знаходити належне наукове обґрунтування
також і форми освіти (стаціонарна, дистанційна, очна, заочна) та форми проведення навчальних занять.
Така трирівнева побудова наукових пошуків при забезпеченні діяльності
органів прокуратури та прокурорської освіти сприятиме запобіганню віддалення науки від потреб прокуратури і суспільства та підвищенню їх ефективності. У результаті буде відновлено зацікавленість держави в розвитку наукової складової в цій сфері.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА
ПРОКУРОРІВ ONLINE
Відповідно до ст. 80 Закону України «Про прокуратуру» Національна
академія прокуратури України (далі –
Академія) є державною установою із
спеціальним статусом, що здійснює
спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів.
Водночас у Статуті Академії серед
основних завдань визначено:
– організація та проведення наукових досліджень у галузі права з метою
впровадження результатів наукової роботи та їх подальшого використання у
прокурорській діяльності;
– взаємодія з державними органами, навчальними та науковими установами,
у тому числі міжнародними, для організації науково-методичного забезпечення
прокурорської діяльності та діяльності державних службовців прокуратури.
Справді, Академія є єдиною установою, чий обов’язок – здійснювати
науково-методичне забезпечення прокурорської діяльності.
Науково-методичне забезпечення прокурорської діяльності не можна
зводити лише до написання посібників, підручників, статей і методичних рекомендацій.
З огляду на сучасний стан законодавства прокурор не завжди може правильно застосувати положення закону. Саме тому останнім часом кількість
звернень прокурорів – процесуальних керівників, керівників місцевих і регіональних прокуратур, прокурорів Генеральної прокуратури України щодо
роз’яснення положень чинного законодавства суттєво збільшилась. Такі листи стосуються різноманітних сфер права, зокрема, кримінального процесу,
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правил кваліфікації кримінальних правопорушень, особливостей реалізації
представницьких повноважень тощо.
Така тенденція є надзвичайно позитивною, адже свідчить про довіру прокурорів до Академії. Прокурори вірять, що саме в Академії можна знайти відповіді на вкрай важливі питання правозастосування.
Разом з тим листування з ними забирає багато часу, а час є тією величиною,
якої завжди не вистачає. Тому особливої актуальності набуває оперативне реагування Академії на потреби прокурорської практики.
Така оперативність може бути реалізована лише за допомогою мережі
Інтернет.
Йдеться про створення Форуму прокурорів, який має стати основним зв’язком між практикою та наукою у прокурорській діяльності.
Кожний прокурор може з використанням логіна та пароля зайти на сайт
Форуму і поставити запитання фахівцям Академії щодо проблем застосування практики Європейського суду з прав людини, КПК України, КК України чи
інших нормативно-правових актів. А працівники Академії мають оперативно
надати відповідь.
Фактично сайт Академії (або Форуму) має перетворитися на ресурс, де прокурор може у відповідному розділі знайти відповідь на проблемне питання.
Більше того, прокурори, вивчаючи зміст публікації Форуму, можуть виявляти недоліки та сприяти його покращенню (шляхом запитань та порад).
Таку ініціативу треба реалізовувати поступово. Спочатку слід розробити проект Форуму, визначити його структуру та наповнення. Потім здійснити
тестове підключення кількох місцевих прокуратур, згодом – регіональних
тощо.
Результатом започаткування Форуму стане повноцінна та оперативна
науково-методична підтримка прокурорів online.

Учасники науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності
прокуратури в Україні»
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Валерій Кравчук
заступник начальника відділу підготовки прокурорів
з організації роботи в органах прокуратури
Інституту спеціальної підготовки
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА
У більшості країн Ради Європи державна служба в цілому і органи прокуратури зокрема привертають до себе дедалі пильнішу увагу з боку громадськості
та ЗМІ. У зв’язку із цим прокурорам необхідно демонструвати максимальний
професіоналізм, що відповідає сучасним
вимогам. Тому добір прокурорів передбачає не лише залучення до прокурорської
служби кращих кандидатів, а й забезпечення якісного їх первинного навчання.
Процедура добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури налічує 13 окремих етапів. Згідно зі ст.ст. 28,
29, 33 Закону України «Про прокуратуру» спеціальна підготовка кандидатів на
посаду прокурора є невід’ємною частиною такого добору, найбільш змістовний і вагомий – восьмий етап, який сьогодні реалізується у Національній академії прокуратури України.
Наукове забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора відбувається у двох основних напрямах: змістовному та
організаційному.
1. Роль науки щодо змістовного забезпечення спеціальної підготовки є визначальною для досягнення ефективності первинного навчання прокурорів:
– забезпечує якісне та змістовне наповнення навчальної програми;
– сприяє творчому підходу до навчання слухачів спеціальної підготовки та
опанування практичних навичок і вмінь;
– розширює, поглиблює та структурує знання за усіма напрямами прокурорської діяльності;
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– допомагає виробити найбільш ефективні алгоритми реалізації повноважень прокурорами тощо.
Разом із тим вагоме значення наука має й щодо удосконалення порядку
добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури, зокрема організації цього процесу.
2. Нормативне забезпечення порядку добору кандидатів на посаду прокурора та його реалізація, складовими яких є спеціальна підготовка кандидатів
на посаду прокурора, засвідчують наявність низки недоліків, що перетворюються на комплексну проблему, яка негативно впливає на проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки.
У зв’язку з цим можна виокремити декілька напрямів, які потребують наукової підтримки і опрацювання, що допоможе забезпечити досягнення найбільшої ефективності добору кандидатів на посади прокурорів та їх спеціальної підготовки:
– дослідження шляхів підвищення рівня авторитету інституту прокуратури
у суспільстві, престижу професії прокурора;
– розробка глобальної концепції для залучення кращих фахівців до прокурорської служби в межах встановленого порядку добору прокурорів;
– обґрунтування доцільності альтернативи закріпленої у Законі України
«Про прокуратуру» вимоги дворічного стажу в галузі права для кандидатів на
посаду прокурора місцевої прокуратури (здобуття цього стажу на посадах в
органах прокуратури або вироблення механізму набуття відповідного професійного досвіду, зокрема запровадження посад помічників прокурорів тощо);
– виокремлення з порядку добору кандидатів на посаду прокурора зайвих
та дублюючих процедур (відповідне наукове обґрунтування);
– вироблення оптимальних гарантій кандидатів на посаду прокурора (працевлаштування, збереження місця роботи, зарахування строку добору до стажу в галузі права, реалізація ст. 81 Закону України «Про прокуратуру» тощо) та
підготовка відповідного проекту змін до Закону України «Про прокуратуру»;
– опрацювання переваг перенесення процедури складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду прокурора як випускного іспиту перед завершальним етапом, після проходження кандидатами спеціальної підготовки, та
питання про доцільність запровадження на початку добору прокурорів лише
відбіркового іспиту (обмежитися виконанням тестових завдань, без практичного завдання);
– вивчення можливостей збільшення протягом року проходження спеціальної підготовки з 300 до 600 кандидатів (одним із прийнятних шляхів досягнення цього результату є розподіл річного строку спеціальної підготовки у співвідношенні 50% на 50% – навчання в Національній академії прокуратури України
та стажування на посаді прокурора);
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– розроблення пропозицій щодо законодавчого забезпечення повноважень
Національної академії прокуратури України та Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів України з вирішення питань про відрахування слухачів спеціальної підготовки, які не виконують план навчання або без поважних причин
пропустили навчання, а також відшкодування відповідними кандидатами витрат на їх навчання.
Таким чином, наукова підтримка удосконалення порядку добору та якісне
змістовне наповнення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора
на сьогодні мають визначальне значення для досягнення максимальної ефективності у цих сферах забезпечення діяльності органів прокуратури.

Зліва направо: заступник начальника відділу підготовки прокурорів
з організації роботи в органах прокуратури Інституту спеціальної підготовки
Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук
Валерій Кравчук, заступник начальника відділу підвищення кваліфікації військових
прокурорів Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії
прокуратури України, кандидат юридичних наук Олена Єні та начальник відділу
науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності поза сферою
кримінальної юстиції Науково-дослідного інституту Національної академії
прокуратури України, доктор юридичних наук, професор Ігор Козьяков
під час заходу
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Олег Карпенко
старший викладач відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних провадженнях
Інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Національної академії прокуратури України

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГЛЯДУ
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ
ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ
Виконання судових рішень у кримінальних справах є завершальною стадією кримінального судочинства, на якій реалізуються
вироки, ухвали суду, що набрали законної
сили. Законодавець передбачив, що ця стадія судочинства повинна здійснюватися у
суворій відповідності з вимогами закону,
оскільки пов’язана із суттєвим погіршенням
правового статусу особи, обмеженням певних прав і свобод у зв’язку з визнанням її
винною у вчиненні злочину.
Для забезпечення дотримання конституційних прав громадян – одного з основних принципів діяльності держави в
процесі виконання кримінальних покарань та застосування інших примусових
заходів – законом і передбачено прокурорський нагляд.
На сьогодні прокуратура діє згідно з вимогами ст. 131-1 та п. 9 розділу ХV
«Перехідні положення» Конституції України, в яких визначено, що прокуратура
продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення
подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.
Здійснення такої важливої функції неможливе без наукового забезпечення
та систематизації знань про проблеми і об’єкти нагляду, ефективної організації
та правового забезпечення прокурорського нагляду у цій сфері.
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Тематика досліджень науковців відділу підготовки прокурорів з нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях Національної академії прокуратури України охоплює більш ніж
30 напрямів у галузі прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Відділ працює над темами, які
зараз є найбільш актуальними та прогресивними, – імплементація і дотримання міжнародних стандартів виконання покарань, урахування практики ЄСПЛ
при здійсненні нагляду за вказаним напрямом.
Ще одна важлива сфера досліджень спрямована на підвищення рівня
захисту прав дітей при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи та відбуванням покарань.
Непересічну практичну значущість мають вивчення особливостей прокурорського нагляду за додержанням законів при захисті прав в’язнів на медичну допомогу (у зв’язку з проведенням медичної реформи в державі) та вироблення відповідних навичок у прокурорів на цьому напрямі роботи.
Наукові праці отримують реалізацію на практиці, зокрема, співробітники
відділу залучаються до підготовки методичних рекомендацій Генеральної прокуратури України щодо здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах на конкретних об’єктах. Це дає
змогу забезпечувати безпосереднє наукове підґрунтя для вирішення проблемних питань і колізій, які неодмінно виникають у практичній діяльності.
З метою втілення в життя теоретичних наукових розробок у структурі Академії створено Науково-дослідний інститут.
Діяльність НДІ націлена на виконання наукових досліджень проблем реалізації конституційних функцій прокуратури, розробку науково обґрунтованих
пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази діяльності та статусу прокуратури, підготовку науково-методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування для їх використання у практичній роботі
прокурорів.
Ефективному посиленню взаємодії науки і практики сприяє те, що працівники галузевого підрозділу Генеральної прокуратури України залучаються до
занять в Національній академії прокуратури України, а науковці та викладачі
відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях Академії – до навчальнометодичних заходів, що проводяться у відповідних прокуратурах, а також до
здійснення заходів аналітичного та методичного характеру, підготовки проектів нормативно-правових актів тощо.
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Ганна Щербакова
головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення
участі прокурорів у кримінальному провадженні
Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук, доцент

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У період реформування прокуратури
як складової правоохоронної системи
держави необхідно переосмислити значення криміналістичних знань, пов’язаних
із діяльністю прокурора, для успішної реалізації завдань кримінального судочинства. До цього спонукає низка факторів,
зокрема зміни щодо повноважень прокурора у кримінальному судочинстві, які
значно розширено в чинному КПК України порівняно з КПК України 1960 року.
Сьогодні протягом усього кримінального провадження (як на досудовому
розслідуванні, так і під час судового провадження) повноваження прокурора
здійснює одна особа.
Прокурор, здійснюючи нагляд у вигляді процесуального керівництва досудовим розслідуванням, спрямовує розслідування та зацікавлений у його якісному проведенні, оскільки від цього залежить, чи зможе він довести свою позицію
в суді. Прокурор має постійно обґрунтовувати та доводити в суді необхідність
прийняття процесуальних рішень (наприклад, проведення обшуку, застосування запобіжного заходу тощо). Прокурору опонує захисник, який має відповідні
можливості й механізми доведення своєї позиції. Тож прокурору під час здійснення професійної діяльності необхідно не лише досконало володіти знаннями
норм матеріального та кримінального процесуального права, а й на достатньому рівні знати основні положення криміналістики.
Якщо прокурор не знатиме і не використовуватиме у професійній діяльності рекомендації щодо сучасних можливостей розслідування злочинів, які
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надаються криміналістикою, він не зможе кваліфіковано оцінити результати
розслідування й прийняти у кримінальному провадженні обґрунтоване, юридично правильне рішення відповідно до своїх повноважень.
Належне забезпечення прокурорських працівників криміналістичними
знаннями залежить, зокрема, від наукових досліджень, які проводяться для
з’ясування того, як широко та які саме криміналістичні знання прокурорам
потрібні; за яким напрямом (з урахуванням статусу прокурора в кримінальному судочинстві) може і повинна розвиватися криміналістика; які її досягнення
можна використати для прокурорської практики.
З цією метою в Національній академії прокуратури України авторським
колективом було розроблено навчальний посібник «Сучасні проблеми криміналістики»1. Зміни у кримінальному процесуальному законодавстві спонукали
згодом до видання підготовленого авторським колективом науково-практичного посібника «Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи», а також низки інших
видань2.
У методичних рекомендаціях, підготовлених працівниками Академії спільно з Генеральною прокуратурою України, окрім інших важливих питань, висвітлюються також і тактичні особливості прокурорської діяльності у кримінальному судочинстві.
В нашій державі, як, утім, і в багатьох зарубіжних країнах, криміналістика є
важливою навчальною дисципліною, яка викладається під час підготовки фахівців у сфері юриспруденції.
У системі криміналістичного забезпечення прокурорської діяльності теж
вагоме значення має криміналістична освіта, що є елементом професійних
знань і вмінь працівників органів прокуратури.
Щоб вироблені криміналістичною наукою прикладні знання (методи та засоби) стали знаряддям прокурорської практики, вони повинні бути підкріплені
1
Сучасні проблеми криміналістики: навч. посіб. / О.В. Геселев, І.І. Присяжнюк, Я.А. Соколова, Г.В. Щербакова. Київ: Національна академія прокуратури України; Кіровоград: МПП
«Антураж А», 2012. 432 с.
2
Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи: наук.-практ. посіб. / кол. авт. [2-ге вид., перероб.], 2016. 796 с.;
Актуальні питання призначення та проведення експертиз в Україні: навч. посіб. / Г.П. Власова,
О.М. Калачова, В.В. Кощинець, Я.А. Соколова, Г.В. Щербакова. Київ: Національна академія
прокуратури України, 2014. 322 с.; Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Україні:
наук.-практ. посіб. / І.Г. Кучеріна, Г.В. Попов, Я.М. Шевченко, Г.В. Щербакова, К.І. Грейдіна.
Київ: Національна академія прокуратури України, 2014. 232 с.; Діяльність прокурора з протидії
злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми та незаконною трансплантацією органів і тканин
[Текст]: навч. посіб. / [Козьяков І.М. та ін.]; Нац. акад. прокуратури України. Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2014. 166 с.; Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо
подолання проявів расової, національної нетерпимості, ксенофобії: навч.-практ. посіб. Київ:
Алерта, 2013. 144 с.
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криміналістичною освітою (це стосується як практичних працівників, які підвищують кваліфікацію, так і осіб, що навчаються в Академії у межах спеціальної
підготовки кандидатів на посаду прокурора).
Окремі аспекти криміналістичного забезпечення прокурорської діяльності
під час досудового розслідування викладалися з моменту створення Академії
й продовжують вивчалися на заняттях і сьогодні. Вказана проблематика висвітлюється в межах таких навчальних дисциплін: «Сучасні проблеми криміналістики», «Криміналістичне забезпечення досудового розслідування», «Докази
та доказування», «Тактика проведення слідчих (розшукових) дій», «Методика
розслідування кримінальних правопорушень». Такі дисципліни у різний час
були передбачені навчальними планами кафедр: нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство; кримінального процесу та криміналістики. Сьогодні основні питання цієї проблематики висвітлюються працівниками відділу підготовки
прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, на лекціях, круглих
столах, тренінгах, семінарських і практичних заняттях.
Під час проведення навчальних заходів відділом підготовки прокурорів
з підтримання публічного обвинувачення в суді також звертається увага на специфіку використання прокурором криміналістичних знань на етапі судового
розгляду. Питання використання системи заходів, наукових положень криміналістичної тактики та методики в діяльності прокурора в умовах проведення
АТО висвітлюються відділом підвищення кваліфікації військових прокурорів.
Важливо також зазначити, що для забезпечення потреб навчання та підвищення кваліфікації прокурорів у 2017 році відділом науково-методичного
забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні НДІ Академії
створено криміналістичний кабінет, у якому міститься необхідне приладдя для
проведення різного виду занять криміналістичного спрямування.
У ньому, зокрема, представлені для експозиції предмети речових доказів; висновки експертиз; стенди за такими темами: огляд місця події; огляд
місця події та трупа на місці його виявлення; огляд місця авіаційної події; кіберзлочинність; вибухові пристрої промислового виготовлення, військового
призначення та локалізації вибуху; холодна зброя, вогнепальна зброя; криміналістична габітоскопія; криміналістичне дослідження документів; сліди рук
людини (дактилоскопія); трасологія; криміналістична техніка. Наповнення
експонатів і макетів речових доказів відбувалося при взаємодії з Київським
науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України та Департаментом вибухотехнічної служби Національної поліції України.
Представлені в кабінеті матеріали оновлюються з урахуванням сучасних здобутків криміналістики.
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Для підвищення рівня криміналістичних знань практичних працівників прокуратури в Академії проводяться різноманітні наукові заходи.
Один із таких заходів відбувся в червні 2017 року. Йдеться про міжнародний круглий стіл «Криміналістичне забезпечення процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із
застосуванням вибухових пристроїв», у якому взяли участь представники
навчальних закладів, наукових установ та громадських організацій України
і зарубіжних країн, зокрема Болгарії, Польщі, Словаччини, Чехії та Туреччини.
До участі в круглому столі долучились представники Генеральної прокуратури України, регіональних та військових прокуратур, Міністерства внутрішніх
справ України, Головного слідчого управління Національної поліції України,
Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України, Служби
безпеки України, Головного експертно-криміналістичного центру Державної
прикордонної служби України, Консультативної місії Європейського Союзу
в Україні, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою
злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз
Служби безпеки України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Донецького юридичного
інституту МВС України, Національного університету оборони України імені
Івана Черняховського. Академією і надалі планується проведення подібних
заходів.

За результатами обговорення питань наукового забезпечення
діяльності прокуратури в Україні було запропоновано шляхи їх
вирішення та удосконалення подальшої роботи в цьому напрямі, про
що зазначено в Резолюції науково-практичного семінару.
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РЕЗОЛЮЦІЯ
НАУКОВО‐ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ,
ПРИСВЯЧЕНОГО ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ,
ЩО ВІДБУВСЯ 18 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
У роботі семінару взяли участь представники Генеральної прокуратури
України, Національної академії прокуратури України та Навчально-наукового
інституту «Юридичний інститут ДВНЗ „Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана”».
На заході були розглянуті питання: роль науки у спеціальній підготовці кандидатів на посаду прокурора та підвищенні кваліфікації прокурорів, науковометодичне забезпечення прокурорської діяльності.
Під час обговорення учасники семінару звернули увагу на:
– відсутність розробленої концепції науково-методичного забезпечення
прокурорської діяльності;
– недостатнє науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації
державних службовців органів прокуратури;
– необхідність подальшого вдосконалення нормативного забезпечення добору та кар’єрного зростання прокурорів;
– недостатнє вивчення зарубіжного досвіду підготовки прокурорів з метою
запровадження найкращих напрацювань у цій сфері;
– відсутність координуючої ролі Національної академії прокуратури України в механізмі наукового та науково-методичного забезпечення реформування прокуратури України.
Учасники семінару, обговоривши проблеми, порушені у доповідях, дійшли
висновків і надали викладені нижче рекомендації.
1. Запровадити належний рівень наукового забезпечення функціонування
прокуратури з метою супроводження законодавчого вдосконалення її діяльності. Враховуючи особливості механізмів наукової, методичної та освітньої
складових роботи органів прокуратури, звернути увагу на необхідність розробки проекту Концепції наукового забезпечення діяльності прокуратури
України.
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2. Продовжити процес оптимізації науково обґрунтованих підходів щодо
методичного забезпечення організації роботи прокурора та врахувати важливість розробки системи оцінювання її ефективності.
3. Із огляду на важливість належного розвитку інституту державної служби в Україні вдосконалити науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури. При цьому враховувати
особливості підвищення кваліфікації цієї категорії слухачів, а також відмінності
порівняно з підвищенням кваліфікації прокурорів.
4. Підтримати пропозицію щодо розробки та запровадження системи заходів стосовно посилення ролі Національної академії прокуратури України в механізмі наукового та науково-методичного забезпечення реформування прокуратури України. Відповідно, розробити механізм упровадження результатів
наукових досліджень у практичну діяльність прокуратури України.
5. Запропонувати проведення дискусійних обговорень із питань подальшої
роботи з розмежування наукових здобутків у сфері прокурорської діяльності
на такі, що: стимулюють законодавчу активність; мають у науковій площині супроводжувати освітній процес; спрямовуються насамперед на коментування
задля обрання оптимальних варіантів.
6. Продовжити роботу з удосконалення нормативно-правового забезпечення порядку добору та кар’єрного зростання прокурорів і вивчення зарубіжного досвіду з метою запровадження найкращих напрацювань у цій сфері,
зокрема й під час спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора.
Резолюцію прийнято за результатами роботи науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні», присвяченого
Дню науки в Україні, що відбувся 18 травня 2018 року в Національній академії
прокуратури України (м. Київ).
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