РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІ Ш Е Н Н Я
№2 4
26 березня 2019 року
Про ініціювання внесення змін до Положення
про класні чини працівників органів прокуратури
України, затвердженого постановою Верховної Ради України
від 06.11.1991 №1795-ХІІ
Радою прокурорів України встановлено невідповідність переліку посад,
зазначених в Положенні про класні чини працівників органів прокуратури
України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 06 листопада
1991 року №1795-ХІІ, вимогам статті 15 Закону України «Про прокуратуру».
Крім того, з урахуванням значного обсягу роботи прокурорів місцевих
прокуратур та для забезпечення додаткової мотивації до ефективного
здійснення своїх повноважень існує необхідність передбачити присвоєння
чергового класного чину прокурорам місцевих прокуратур в порядку черговості
до молодшого радника юстиції.
Враховуючи викладене, шляхом відкритого голосування, на підставі
ст. 71 Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1 Положення про Раду
прокурорів України, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів
27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня 2018 року, Регламенту Ради
прокурорів України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України від
12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Звернутись до суб’єктів законодавчої ініціативи з пропозицією внести
зміни до Положення про класні чини працівників органів прокуратури України,
затвердженого постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 №1795-ХІІ.

Голова Ради прокурорів України
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РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№25
26 березня 2019 року
Про виконання рішення всеукраїнської конференції
прокурорів від 21 грудня 2018 року
Всеукраїнською конференцією прокурорів 21 грудня 2018 року прийнято
рішення про вжиття заходів щодо недопущення тиску стосовно сторони
обвинувачення в особі прокурора при виконанні ним своїх службових
обов’язків шляхом зобов’язання судами внесення відомостей про кримінальні
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі скарг
інших учасників кримінального провадження, які фактично не містять
обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а лише
вказують про незгоду з проведенням досудового розслідування у конкретному
кримінальному провадженні, що виражається у прийнятті рішень, вчиненні або
не вчиненні дій, які можуть бути оскаржені в порядку та строки, визначені
статтями 303, 304 КПК України,
Враховуючи викладене та на виконання зазначеного рішення, шляхом
відкритого голосування, на підставі ст. 71 Закону України «Про прокуратуру»,
п.п. 1.2, 4.1 Положення про Раду прокурорів України, затвердженого
всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від
21 грудня 2018 року, Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого
рішенням Ради прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53, Рада
прокурорів України
ВИРІШИЛА

Звернутись до Верховного Суду та органів суддівського самоврядування з
пропозицією визначення судами єдиної практики розгляду скарг інших
учасників процесу на дії чи бездіяльність прокурорів у провадженні.
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Голова Ради прокурорів України
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РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№26
26 березня 2019 року
Про звернення до Голови Верховної Ради України
Враховуючи загрозу порушення прав і гарантій слідчих органів
прокуратури, у тому числі на пенсійне забезпечення, які відповідно до Розділу
XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України
продовжують здійснювати свої повноваження, шляхом відкритого голосування,
на підставі ст. 71 Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1 Положення про
Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською конференцією
прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня 2018 року, Регламенту
Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України
від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України
ВИРІШИЛА
Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією включити
до порядку денного сесії Верховної Ради України проекту Закону України «Про
внесення змін до пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України
«Про прокуратуру» щодо пенсійного забезпечення слідчих органів
прокуратури» (реєстраційний №10037).

Голова Ради прокурорів України

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№2 7
26 березня 2019 року
Про забезпечення охороною адміністративних
будівель регіональних та місцевих прокуратур
Враховуючи необхідність соціального захисту прокурорів, створення
умов для ефективного виконання покладених на органи прокуратури завдань та
функцій в частині належного забезпечення охороною адміністративних
будівель регіональних та місцевих прокуратур, шляхом відкритого
голосування, на підставі ст. 71 Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1
Положення про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською
конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня 2018
року, Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради
прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Звернутись до Генеральної прокуратури України з пропозицією
орієнтувати підпорядкованих працівників Генеральної прокуратури України
відповідальних за даний напрям роботи та керівників регіональних прокуратур
щодо забезпечення належного захисту прокурорів під час виконання ними своїх
службових обов’язків шляхом організації охорони адміністративних будівель
прокуратур.

Голова Ради прокурорів України
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РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№28
26 березня 2019 року
Про внесення змін до критеріїв при вирішенні
Радою прокурорів України питань внесення
рекомендації про звільнення прокурорів з
адміністративних посад на підставі
п. З ч. 1 ст. 41 Закону України «Про прокуратуру»,
затверджених рішенням Ради прокурорів України
від 31 жовтня 2017 року №36
Враховуючи п.п. 16, 17 розділу V Положення про організацію кадрової
роботи в органах прокуратури, затвердженого наказом Генеральної
прокуратури України від 18 грудня 2017 року № 351, шляхом відкритого
голосування, на підставі ст. 71 Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1
Положення про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською
конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня 2018
року, Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради
прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України
ВИРІШИЛА
1. Внести наступні зміни до критеріїв при вирішенні Радою прокурорів
України питань внесення рекомендації про звільнення прокурорів з
адміністративних посад на підставі п. З ч. 1 ст. 41 Закону України «Про
прокуратуру», затверджених рішенням Ради прокурорів України від 31 жовтня
2017 року №36:
1.1 назву викласти у наступній редакції: «критерії при вирішенні питань
внесення рекомендації, а також встановлення підстав звільнення прокурорів з
адміністративних посад на підставі п. З ч. 1 ст. 41 Закону України «Про
прокуратуру»;
1.2 абзац перший викласти у наступній редакції: «У порядку реалізації
гарантій прозорості і незалежності функціонування органів прокуратури з
метою забезпечення справедливого і неупередженого вирішення кадрових
питань, неупередженого оцінювання ефективності виконання прокурорами

посадових обов’язків на відповідних посадах і
недопущення випадків
необгрунтованого звільнення прокурорів, Рада прокурорів України при
вирішенні питань внесення рекомендації, а також встановлення підстав
звільнення прокурорів з адміністративні« посад на підставі п. З ч. 1 ст. 41
Закону України «Про прокуратуру» у зв’язку з неналежним виконанням
посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади,
враховує наступні критерії та умови:...».

Голова Ради прокурорів України
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РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№29
26 березня 2019 року
Про виконання вимог п.п. 2.2.4., 2.2.5.
Регламенту Ради прокурорів України
Обговоривши щорічне узагальнення результатів діяльності Ради
прокурорів України, шляхом відкритого голосування, на підставі ст. 71 Закону
України «Про прокуратуру», Положення про Раду прокурорів України,
затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року,
Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради
прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53 Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА

Узагальнення результатів діяльності Ради прокурорів України взяти до
відома.
Переобрати голову Ради прокурорів України - Місюру Михайла
Михайловича, заступника голови Ради прокурорів України - Нестереву Олену
Вікторівну та секретаря Ради прокурорів України - Коваленко Тетяну
Миколаївну.

Голова Ради прокурорів України

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№3 0
27 березня 2019 року
Про внесення рекомендації про призначення
Замотайла Андрія Анатолійовича на посаду
керівника Черкаської місцевої прокуратури
Черкаської області
Розглянувши та обговоривши матеріали щодо внесення рекомендації про
призначення Замотайла Андрія Анатолійовича на посаду керівника Черкаської
місцевої прокуратури Черкаської області, шляхом відкритого голосування,
враховуючи критерії оцінювання прокурорів при вирішенні питань внесення
рекомендації про призначення на вакантні адміністративні посади,
затверджених рішенням Ради прокурорів України від 31 жовтня 2017 року №36,
на підставі ст.ст. 39, 71 Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1. Положення
про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською конференцією
прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня 2018 року, Регламенту
Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України
від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Рекомендувати призначення Замотайла Андрія Анатолійовича на посаду
керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області.

Голова Ради прокурорів України

. Місюра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№31
27 березня 2019 року
Про внесення рекомендації про призначення
Кутепова Миколи Вячеславовича на посаду
заступника прокурора Полтавської області
Розглянувши та обговоривши матеріали щодо внесення рекомендації про
призначення Кутепова Миколи Вячеславовича на посаду заступника прокурора
Полтавської області, шляхом відкритого голосування, враховуючи критерії
оцінювання прокурорів при вирішенні питань внесення рекомендації про
призначення на вакантні адміністративні посади, затверджених рішенням Ради
прокурорів України від 31 жовтня 2017 року №36, на підставі ст.ст. 39, 71
Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1. Положення про Раду прокурорів
України, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня
2017 року зі змінами від 21 грудня 2018 року, Регламенту Ради прокурорів
України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України від 12 грудня 2017
року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Не рекомендувати призначення Кутєпова Миколи Вячеславовича на
посаду заступника прокурора Полтавської області.

Голова Ради прокурорів України
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М. Місюра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№32
27 березня 2019 року
Про внесення рекомендації про призначення
Маслюка Олександра Миколайовича на посаду
керівника Запорізької місцевої прокуратури №2
Запорізької області
Розглянувши та обговоривши матеріали щодо внесення рекомендації про
призначення Маслюка Олександра Миколайовича на посаду керівника
Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області, шляхом відкритого
голосування, враховуючи критерії оцінювання прокурорів при вирішенні
питань внесення рекомендації про призначення на вакантні адміністративні
посади, затверджених рішенням Ради прокурорів України від 31 жовтня 2017
року №36, на підставі ст.ст. 39, 71 Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1.
Положення про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською
конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня
2018 року, Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради
прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА

Рекомендувати призначення Маслюка Олександра Миколайовича на
посаду керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області.

Голова Ради прокурорів У краї

ісюра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№33
27 березня 2019 року
Про внесення рекомендації про призначення
Горковенка Максима Васильовича на посаду
керівника Рівненської місцевої прокуратури
Рівненської області
Розглянувши та обговоривши матеріали щодо внесення рекомендації про
призначення Горковенка Максима Васильовича на посаду керівника
Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області, шляхом відкритого
голосування, враховуючи критерії оцінювання прокурорів при вирішенні
питань внесення рекомендації про призначення на вакантні адміністративні
посади, затверджених рішенням Ради прокурорів України від 31 жовтня
2017 року №36, на підставі ст.ст. 39, 71 Закону України «Про прокуратуру»,
п. 4.1. Положення про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською
конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня
2018 року, Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради
прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИ Р І Ш И Л А
Рекомендувати призначення Горковенка Максима Васильовича на посаду
керівника Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області.

Голова Ради прокурорів України

ісюра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

№3 4
27 березня 2019 року
Про внесення рекомендації про призначення
Гадюка Романа Григоровича на посаду
керівника Кобеляцької місцевої прокуратури
Полтавської області
Розглянувши та обговоривши матеріали щодо внесення рекомендації про
призначення Галюка Романа Григоровича на посаду керівника Кобеляцької
місцевої прокуратури Полтавської області, шляхом відкритого голосування,
враховуючи критерії оцінювання прокурорів при вирішенні питань внесення
рекомендації про призначення на вакантні адміністративні посади,
затверджених рішенням Ради прокурорів України від 31 жовтня 2017 року №36,
на підставі ст.ст. 39, 71 Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1. Положення
про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською конференцією
прокурорів 27 квітня 2017 року зі змінами від 21 грудня 2018 року, Регламенту
Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України
від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Не рекомендувати призначення Галюка Романа Григоровича на посаду
керівника Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області.

Голова Ради прокурорів України

а

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№35
28 березня 2019 року
Про розгляд звернень Романюка Д.В.
Обговоривши звернення слідчого в особливо важливих справах другого
слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури
України Романюка Д.В. щодо вжиття заходів для усунення загрози
незалежності прокурора, враховуючи, що порушені у зверненні питання
пов’язані з виконанням повноважень прокурора у конкретних кримінальних
проваджень, шляхом відкритого голосування, на підставі ст. 16, 65, 71 Закону
України «Про прокуратуру», Положення про Раду прокурорів України,
затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року зі
змінами 21 грудня 2019 року, Регламенту Ради прокурорів України,
затвердженого рішенням Ради прокурорів України від 12 грудня 2017 року
№53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Встановити відсутність загрози незалежності прокурора - слідчого в
особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних
розслідувань Генеральної прокуратури України Романюка Д.В. та підстав для
вжиття заходів для її усунення.
Надати Романюку Д.В. роз’яснення вимог чинного законодавства.

Голова Ради прокурорів України

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№ 36
28 березня 2019 року
Про розгляд звернення Горбатюка С.В. щодо проведення
чергової всеукраїнської конференції прокурорів
Обговоривши звернення Горбатюка С.В. щодо проведення чергової
всеукраїнської
конференції
прокурорів,
враховуючи
проведення
20-21 грудня 2018 року позачергової всеукраїнської конференції прокурорів та
вирішення під час її роботи передбачених ч. 2 ст. 67 Закону України «Про
прокуратуру» завдань найвищого органу прокурорського самоврядування та
питань внутрішньої діяльності прокуратури, які потребували колективного
вирішення прокурорами, шляхом відкритого голосування, на підставі ст.ст. 67,
68, 71 Закону України «Про прокуратуру», Положення про Раду прокурорів
України, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня
2017 року зі змінами 21 грудня 2018 року, Регламенту Ради прокурорів
України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України від 12 грудня 2017
року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Роз’яснити Горбатюку С.В. про відсутність підстав скликання
всеукраїнської конференції прокурорів та фактів порушення гарантій
незалежності прокурора.

Голова Ради прокурорів України

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№ 37
28 березня 2019 року
Про внесення змін до
Регламенту Ради прокурорів України
Обговоривши необхідність приведення Регламенту Ради прокурорів
України до вимог чинного законодавства, шляхом відкритого голосування, на
підставі ст. 71 Закону України «Про прокуратуру», Положення про Раду
прокурорів України, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів
27 квітня 2017 року зі змінами 21 грудня 2018 року, Регламенту Ради
прокурорів України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України від 12
грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України
ВИРІШИЛА
Внести наступні зміни до Регламенту Ради прокурорів України,
затвердженого рішенням Ради прокурорів України від 12 грудня 2017 року
№53 (далі - Регламент):
1.
Абзац перший Регламенту після слів «від 27 квітня 2017 року»
доповнити словами «із змінами від 21 грудня 2018 року».
2.
У пункті 1.6 розділу І Регламенту слова «а в необхідних випадках із направленням їх у відрядження, із збереженням заробітної плати (грошового
забезпечення)» - виключити.
3.
В абзаці першому підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу II Регламенту
слова «іншу особу» замінити словами «іншого прокурора».
4.
Абзац другий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу II Регламенту виключити.
5.
В абзаці першому підпункту 2.2.4 пункту 2.4. розділу II Регламенту
слова «до 1 березня» замінити словами «у першому кварталі»
6.
Абзац сьомий підпункту 2.3.1 пункту 2.3. розділу II Регламенту
викласти в наступній редакції: «6) запитує та отримує матеріали, необхідні для
підготовки та проведення засідань Ради».

7.
Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу II Регламенту доповнити абзацом
восьмим наступного змісту: «6-1) взаємодіє із структурними підрозділами
Генеральної прокуратури
України, в тому числі з питань вивчення
прокурорської діяльності».
8.
Абзац дванадцятий підпункту 2.3.1 пункту 2.3. розділу II
Регламенту після слів «фізичними особами» доповнити словами «звертатись з
пропозиціями з питань діяльності органів прокуратури».
9.
У підпункті 3.2.2 пункту 3.2 розділу III Регламенту слова «на
виконання доручень всеукраїнської конференції прокурорів та покладених на
Раду повноважень» - виключити.
10. Абзац перший підпункту 3.2.4 пункту 3.2 розділу III Регламенту
викласти в наступній редакції: «3.2.4. Рада прокурорів вирішує питання
внутрішньої діяльності прокуратури, окрім питань, що належать до виключної
компетенції всеукраїнської конференції прокурорів, зокрема».
11. Абаз дванадцятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 розділу III Регламенту
після слів «дисциплінарної чи іншої відповідальності» доповнити словами:
«звертається до прокурора вищого рівня з пропозицією розглянути питання з
приводу неналежного виконання посадових обов’язків, передбачених для
відповідної адміністративної посади, прокурором, що допустив факт загрози
незалежності».
12. Абзац тринадцятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 розділу III
Регламенту викласти в наступній редакції: «9) розглядає звернення щодо
неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду,
посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади».
13. Абзац чотирнадцятий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 розділу III
Регламенту викласти в наступній редакції: «10) у порядку, визначеному
законом, встановлює наявність підстав для звільнення прокурора з
адміністративної посади за неналежне виконання посадових обов’язків,
установлених для відповідної адміністративної посади».
14. У пункті 3.7 розділу III Регламенту цифри «3.7.1», а також
підпункти 3.7.2, 3.7.3 - виключити.
15. У підпункті 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV Регламенту абзац шостий виключити.
16. В абзаці другому підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV Регламенту
слова «її голові членом Ради» замінити словами «засідання Ради», слова «у
доповідній записці» замінити словами «в інформації».
17.

У пункті 4.1 розділу IV Регламенту підпункт 4.1.5 - виключити.

18. Підпункт 4.1.8 пункту 4.1 розділу IV Регламенту викласти в
наступній редакції: « 4.1.8. При здійсненні своїх повноважень Рада прокурорів
України має право отримувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих

прокуратур, Національної академії прокуратури України, Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів інформацію та відповідні документи,
необхідні для виконання покладених на неї повноважень».
19. Пункт 5.4 розділу V Регламенту викласти в наступній редакції:
«5.4. Права та обов’язки учасників засідання Ради прокурорів України
Учасники засідання Ради мають право ознайомлюватися з матеріалами,
що стосуються їх питання, в межах, визначених законодавством, давати усні та
письмові пояснення, висловлювати свої міркування з питань, що
розглядаються, подавати письмові пояснення, документи, матеріали та інші
відомості, необхідні для всебічного розгляду питання.
Про неможливість участі у засіданні мають завчасно повідомити Раду».
20. Підпункт 5.7.1 пункту 5.7 розділу V Регламенту після слів
«починається з виступу» доповнити словами «головуючого або».
21. Підпункт 5.9.4 пункту 5.9 розділу V Регламенту викласти в
наступній редакції: «5.9.4. Рішення Ради прокурорів, прийняті з питань
забезпечення незалежності прокурорів, захисту від незаконного впливу, тиску
чи втручання у здійснення повноважень прокурора можуть бути направлені до
органів прокуратури та є обов’язковими для розгляду в межах компетенції».
22. Пункт 5.9 розділу V Регламенту доповнити підпунктом 5.9.6
наступного змісту: «5.9.6. Рішення Ради прокурорів, які не містять відомостей
обмеженого доступу, оприлюднюються на офіційних веб-порталах Генеральної
прокуратури України та Ради прокурорів у семиденний строк після прийняття.
У такий же термін належним чином завірена копія прийнятого Радою
прокурорів рішення надається зацікавленій особі».
23. Назву розділу VII Регламенту викласти в наступній редакції:
«Розділ VII. Порядок розгляду питань щодо внесення рекомендацій на
призначення прокурорів на адміністративні посади, передбачені пунктами 2, З,
6-8, 11 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», та
звільнення прокурорів з адміністративних посад на підставі статті 41 Закону
України «Про прокуратуру».
24. Підпункт 7.1.3 пункту 7.1 розділу VII Регламенту викласти в
наступній редакції: «7.1.3. Питання щодо надання рекомендації розглядається
Радою за ініціативою Генеральною прокурора, керівника регіональної
прокуратури, а також за ініціативою Ради на підставі заяви прокурора».
25. Підпункт 7.1.4 пункту 7.1 розділу VII Регламенту викласти в
наступній редакції: «7.1.4. Порядок скерування до Ради матеріалів стосовно
прокурорів, кандидатури яких ініційовано Генеральним прокурором чи
керівником регіональної прокуратури здійснюється в порядку, передбаченому
пунктами 1 8 - 2 3 Розділу II Положення про організацію кадрової роботи в
органах прокуратури, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України
від 18 грудня 2017 року № 351».

26. Підпункт 7.1.6 пункту 7.1 розділу VII Регламенту викласти в
наступній редакції: «7.1.6. Рада не може розглядати питання щодо надання
рекомендації про призначення на адміністративну посаду, яка на момент
засідання не є вакантною чи тимчасово вакантною, окрім призначення на
посаду в порядку, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 41 Закону, та за умови взаємного
переведення».
27. Пункт 7.2 розділу VII Регламенту викласти в наступній редакції:
«7.2. Порядок розгляду питань щодо внесення рекомендацій, а також
встановлення наявності підстав для звільнення прокурорів з адміністративних
посад на підставі ст. 41 Закону України «Про прокуратуру».
28. Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 розділу VII Регламенту доповнити
абзацом п’ятим наступного змісту: «4) наявність заборгованості зі сплати
аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого
документа до примусового виконання».
29. Пункт 7.2 розділу VII Регламенту доповнити підпунктом 7.2.3
наступного змісту: «7.2.3. Розгляд Радою питання щодо надання рекомендації
про звільнення прокурора з адміністративної посади здійснюється на підставі
вмотивованого подання Генерального прокурора або керівника регіональної
прокуратури з долученням копій документів, які свідчать про неналежне
виконання прокурором посадових обов’язків, установлених для відповідної
адміністративної посади».
У зв’язку з цим, підпункти 7.2.3 - 7.2.13 вважати підпунктами 7.2.4 7.2.14.
30. Абзац другий підпункту 7.2.7 пункту 7.2 розділу VII Регламенту виключити.
31. У підпункті 7.2.9 пункту 7.2 розділу VII Регламенту слова
«клопотанні» - виключити; слова «Рада залучає» замінити словами «Рада може
залучати»; слово «отримує» - замінити словом «отримувати».
32. Розділ VII Регламенту доповнити пунктом 7.3 наступного змісту:
«7.3. Розгляд Радою питання про встановлення підстави, передбаченої пунктом
З частини першої статті 41 Закону, та подальшого ініціювання звільнення
прокурора з адміністративної посади, визначеної пунктами 4, 5, 9, 10, 12-15
частини першої статті 39 Закону, здійснюється на підставі мотивованого
подання уповноваженого керівника з долученням копій документів, які свідчать
про неналежне виконання підпорядкованим прокурором посадових обов’язків,
установлених для відповідної адміністративної посади, в порядку, визначеному
підпунктами 7.2.4 - 7.2.6, 7.2.8 - 7.2.13 пункту 7.2 цього Регламенту».
У зв’язку з цим, пункт 7.3 вважати пунктом 7.4 розділу VII Регламенту.
33. Пункт 8.1 розділу VIII Регламенту викласти в наступній редакції»:
«8.1. Приймання, реєстрація, розгляд і проходження документів та звернень у

Раді здійснюються відповідно до діючих інструкцій з діловодства, а також
порядку розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах
прокуратури України, Закону України «Про звернення громадян».
33. У пункті 8.3 розділу VIII Регламенту слова «у відповідних
номенклатурних справах (журналах)» замінити словами «у відповідності до
вимог діловодства».

Голова Ради прокурорів України

