
РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№53

12 грудня 2017 року 

Про затвердження
Регламенту Ради прокурорів України

З метою виконання завдань прокурорського самоврядування та 
колективного вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури шляхом 
відкритого голосування, на підставі ст. ст. 65, 71 Закону України «Про 
прокуратуру», п.п. 2.2., 4.1. Положення про Раду прокурорів України, 
затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, 
Рада прокурорів України

В И Р І Ш И Л А

Затвердити Регламент Ради прокурорів України.

Голова Ради прокурорів України і
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Про забезпечення гарантій прокурорів
передбачених ч. 3. ст. 41 Закону України «Про прокуратуру»

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про прокуратуру» (далі Закон) 
незалежність прокурора забезпечується особливим порядком його призначення 
та звільнення з посади.

Частина 3 ст. 41 Закону також містить ряд гарантій для прокурорів при 
розгляді Радою прокурорів України питання щодо наявності підстав для 
звільнення прокурора з адміністративної посади у зв’язку з неналежним 
виконанням ним посадових обов’язків.

Зазначені гарантії є універсальними і поширюються на всіх без 
виключення прокурорів, які обіймають адміністративні посади в органах 
прокуратури та можуть ними реалізовуватись саме через інститут 
неупередженого та всебічного розгляду відповідних питань органом 
прокурорського самоврядування.

Таким чином, Рада прокурорів України дійшла висновку, що визначені 
ч. З ч. 41 Закону повноваження Ради щодо перевірки наявності підстав для 
звільнення прокурора з адміністративної посади на підставі п. З ч. 1 ст. 41 
Закону стосуються всіх без виключення адміністративних посад в органах 
прокуратури, передбачених ч. 1 ст. 39 Закону.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань прокурорського 
самоврядування та забезпечення гарантій незалежності прокурорів шляхом 
відкритого голосування, на підставі ст.ст. 41, 65, 71 Закону, п.п. 2.2., 2.З., 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



В И Р І Ш И Л А

1. Вважати, що визначені ч. З ст. 41 Закону повноваження Ради 
прокурорів України щодо встановлення наявності підстави, передбаченої п. З 
ч. 1 ст. 41 Закону для звільнення прокурора з адміністративної посади 
стосуються усіх адміністративних посад, передбачених ч. 1 ст. 39 Закону.

2. Копію рішення направити до Департаменту кадрової роботи та 
державної служби Генеральної прокуратури України для врахування у роботі.

1>Голова Ради прокурорів України гМісюра
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Про затвердження критеріїв, яким має 
відповідати кандидат на посаду ректора 
Національної академії прокуратури України

У зв’язку зі зверненням Генерального прокурора України, з метою 
виконання завдань прокурорського самоврядування та колективного вирішення 
питань внутрішньої діяльності прокуратури шляхом відкритого голосування, 
на підставі ст. ст. 65, 71 Закону України «Про прокуратуру», п.п. 2.2., 2.З., 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

В И Р І Ш И Л А

Затвердити критерії, яким має відповідати кандидат на посаду ректора 
Національної академії прокуратури України, та визначити необхідність у таких 
вимогах:

наявність управлінсько-організаторських здібностей, у тому числі досвід 
роботи в органах прокуратури або інших правоохоронних органах не менш як 5 
років;

стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у вищих 
навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації;

наявність вченого звання, наукового ступеня в галузі права.

ПМісюраГолова Ради прокурорів України
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Про вжиття заходів 
забезпечення безпеки прокурорів

Розглянувши та обговоривши матеріали з питань забезпечення безпеки 
прокурорів, недопущення стосовно них протиправних дій фізичного характеру 
та створення належних умов для ефективного виконання покладених на органи 
прокуратури завдань та функцій, на підставі ст. 71 Закону України «Про 
прокуратуру», п. 4 Положення про Раду прокурорів України, затвердженого 
всеукраїнською конференцією прокурорів від 27.04.2017

В И Р І Ш И Л А

Звернутись до Генеральної прокуратури України з пропозицією 
вирішення питання щодо передбачення обсягу коштів на наступний бюджетний 
2018 рік для забезпечення всіх адміністративних будівель прокуратур фізичною 
охороною, а також відповідними технічними засобами виявлення заборонених 
предметів.

Голова Ради прокурорів України
Л >

. Місюра


