РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№ 41
25 квітня 2019 року
Про внесення рекомендації про звільнення
Єніна Євгенія Володимировича з посади
заступника Генерального прокурора
Розглянувши та обговоривши матеріали про звільнення Єніна Євгенія
Володимировича з посади заступника Генерального прокурора у зв’язку з
достроковим припиненням повноважень на адміністративній посаді за власним
бажанням, шляхом відкритого голосування, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 41, ст. 71
Закону України «Про прокуратуру», п. 4.1. 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
Рекомендувати звільнення Єніна Євгенія Володимировича з посади
заступника Генерального прокурора у зв’язку з достроковим припиненням
повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням.

—аа.

Голова Ради прокурорів України

«ЕГ

М.Місюра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

№ 42
25 квітня 2019 року
Про внесення рекомендації про призначення
Козара Віталія Васильовича на посаду
керівника Білоцерківської місцевої
прокуратури Київської області
Розглянувши та обговоривши матеріали щодо внесення рекомендації про
призначення Козара Віталія Васильовича на посаду керівника Білоцерківської
місцевої прокуратури Київської 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 Козара Віталія Васильовича на посаду
керівника Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області.

Голова Ради прокурорів України

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№ 43
25 квітня 2018 року
Про розгляд звернення прокурора Тадеєва К.Є.
про загрозу його незалежності
Обговоривши матеріали щодо зверненням прокурора відділу
процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування
територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення
управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та
координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області
Тадеєва К.Є. про загрозу його незалежності, 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
1. Прийняти до розгляду звернення Тадеєва К.Є. про загрозу його
незалежності.
2. З метою повного та об’єктивного вирішення даного звернення створити
робочу групу у складі членів Ради прокурорів Яновича Є.В., Фоменка А.В.,
Нестерової О.В., Лещик Н.В.
3. Робочій групі:
- організувати отримання у відповідних структурних підрозділах
Генеральної прокуратури України інформацію щодо обґрунтованості видання
наказів та проведення перевірок у відділі процесуального керівництва при
провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та
підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням
законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної
діяльності прокуратури Київської області;

- витребувати з прокуратури Київської області організаційно-управлінські
документи та документи з кадрових питань, які стосуються діяльності
Тадеєва К.Є. та згаданого відділу регіональної прокуратури;
- запропонувати прокурору Тадеєву К.Є. взяти участь в засіданні Ради
прокурорів України, на якому розглядатимуться доводи, наведені ним у скарзі,
а також надати документи, які підтверджують факти загрози його незалежності;
- за результатами опрацювання витребуваної інформації вирішити
питання про запрошення на засідання Ради прокурорів України відповідних
службових осіб регіональної прокуратури;
- інформацію надати на засідання Ради прокурорів України для розгляду
та прийняття рішення.

Голова Ради прокурорів України

. Місюра

