
РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 55

13 грудня 2017 року

Про розгляд питання щодо внесення рекомендації 
про звільнення Війтовича Любомира Михайловича 
з посади першого заступника прокурора Житомирської області 
у зв’язку з достроковим припиненням повноважень 
на адміністративній посаді за власним бажанням 
та внесення рекомендації про його призначення 
на посаду прокурора Житомирської області, 
а також про призначення Стрелюка Яна Володимировича 
на посаду прокурора Житомирської області

Розглянувши та обговоривши матеріали про звільнення Війтовича 
Любомира Михайловича з посади першого заступника прокурора
Житомирської області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень на 
адміністративній посаді за власним бажанням та внесення рекомендації про 
його призначення на посаду прокурора Житомирської області, а також про 
призначення Стрелюка Яна Володимировича на посаду прокурора
Житомирської 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. 39, 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



В И Р І Ш И Л А

1. Рекомендувати звільнення Війтовича Любомира Михайловича з 
посади першого заступника прокурора Житомирської області у зв’язку з 
достроковим припиненням повноважень на адміністративній посаді за власним 
бажанням.

2. Рекомендувати призначення Війтовича Любомира Михайловича на 
посаду прокурора Житомирської області.

3. Не рекомендувати призначення Стрелюка Яна Володимировича на 
посаду прокурора Житомирської області.

Голова Ради прокурорів України П'



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№56

13 грудня 2017 року

Про розгляд питання щодо внесення рекомендації 
про звільнення Капраля Мирона Миколайовича 
з посади керівника Баштанської місцевої прокуратури 
Миколаївської області у зв’язку із достроковим 
припиненням повноважень на адміністративній 
посаді за власним бажанням

Розглянувши та обговоривши матеріали про звільнення Капраля Мирона 
Миколайовича з посади керівника Баштанської місцевої прокуратури 
Миколаївської області у зв’язку із 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

В И Р І Ш И Л А

Рекомендувати звільнення Капраля Мирона Миколайовича з посади 
керівника Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області у зв’язку із 
достроковим припиненням повноважень на адміністративній посаді за власним 
бажанням.

Голова Ради прокурорів України її а



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№57

13 грудня 2017 року

Про розгляд питання щодо внесення рекомендації 
про звільнення Ярової О.А. з посади начальника 
п’ятого відділу управління процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення та представництва 
в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
за власним бажанням

Розглянувши та обговоривши матеріали про звільнення Ярової О.А. з 
посади начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення та представництва в суді 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 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

В И Р І Ш И Л А

Не розглядати питання внесення рекомендації про звільнення Ярової О.А. 
з посади начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення та представництва в суді 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за власним бажанням, у зв’язку 
зі зверненням Ярової О.А. про відкликання її відповідної заяви.

Голова Ради прокурорів України



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№58

13 грудня 2017 року

Про внесення рекомендації про призначення 
Сухореброго Ігоря Івановича на посаду керівника 
Каховської місцевої прокуратури 
Херсонської області

Розглянувши та обговоривши матеріали про призначення Сухореброго 
Ігоря Івановича на посаду керівника Каховської місцевої прокуратури 
Херсонської 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, 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

Не рекомендувати призначення Сухореброго Ігоря Івановича на посаду 
керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області.

Голова Ради прокурорів України М. Місюра



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№59

13 грудня 2017 року

Про внесення рекомендації про призначення 
Сухореброго Ігоря Івановича на посаду керівника 
Харківської місцевої прокуратури №5 
Харківської області

Розглянувши та обговоривши матеріали про призначення Сухореброго 
Ігоря Івановича на посаду керівника Харківської місцевої прокуратури №5 
Харківської 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, 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

Не рекомендувати призначення Сухореброго Ігоря Івановича на посаду 
керівника Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області.

Голова Ради прокурорів України, М. Місюра



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 60

13 грудня 2017 року

Про включення до порядку денного засідання 
питань внесення рекомендації про призначення
Халіна Олега Валерійовича на посаду керівника Дніпропетровської 
місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області 
та про звільнення Баганця Олександра Олексійовича 
з посади заступника прокурора Полтавської області 
у зв’язку із переведенням на посаду 
до іншого органу прокуратури

У зв’язку з надходженням матеріалів про призначення Халіна Олега 
Валерійовича на посаду керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 
Дніпропетровської області та про звільнення Баганця Олександра Олексійовича 
з посади заступника прокурора Полтавської області у зв’язку із переведенням 
на посаду до іншого органу прокуратури, шляхом відкритого голосування, на 
підставі ст. ст. 39, 41, 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

В И Р І Ш И Л А

Включити до порядку денного засідання Ради прокурорів України 
питання внесення рекомендації про призначення Халіна Олега Валерійовича на 
посаду керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 
Дніпропетровської області та про звільнення Баганця Олександра Олексійовича 
з посади заступника прокурора Полтавської області у зв’язку із переведенням 
на посаду до іншого органу прокуратури.

Голова Ради прокурорів України і ТМісюра



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 61

13 грудня 2017 року

Про внесення рекомендації про звільнення
Халіна Олега Валерійовича з посади
заступника прокурора Дніпропетровської області
у зв’язку з достроковим припиненням повноважень
на адміністративній посаді за власним бажанням
та внесення рекомендації про його призначення
на посаду керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1
Дніпропетровської області, а також про призначення
Сухореброго Ігоря Івановича на посаду керівника
Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області

Розглянувши та обговоривши матеріали про звільнення Халіна Олега 
Валерійовича з посади заступника прокурора Дніпропетровської області у 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень на адміністративній посаді за 
власним бажанням та внесення рекомендації про його призначення на посаду 
керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської 
області, а також про призначення Сухореброго Ігоря Івановича на посаду 
керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської 
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. 39, 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



В И Р І Ш И Л А

1. Рекомендувати звільнення Халіна Олега Валерійовича з посади 
заступника прокурора Дніпропетровської області у зв’язку з достроковим 
припиненням повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням

2. Рекомендувати призначення Халіна Олега Валерійовича на посаду 
керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської 
області.

3. Не рекомендувати призначення Сухореброго Ігоря Івановича на посаду 
керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської 
області.



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№62

13 грудня 2017 року

Про внесення рекомендації про призначення 
Геника Віталія Миколайовича на посаду керівника 
Жовтоводської місцевої прокуратури 
Дніпропетровської області

Розглянувши та обговоривши матеріали про призначення Геника Віталія 
Миколайовича на посаду керівника Жовтоводської місцевої прокуратури 
Дніпропетровської 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, 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

Рекомендувати призначення Геника Віталія Миколайовича на посаду 
керівника Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Голова Ради прокурорів Украї



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№63

13 грудня 2017 року

Про внесення рекомендації про призначення 
Глушка Андрія Михайловича,
Демченка Дмитра Анатолійовича,
Деркача Ігоря Миколайовича,
Джелалова Олександра Костянтиновича,
Новікова Олександра Федоровича,
Стрелюка Яна Володимировича
на посаду заступника прокурора Київської області

Розглянувши та обговоривши матеріали про призначення Глушка Андрія 
Михайловича, Демченка Дмитра Анатолійовича, Деркача Ігоря Миколайовича, 
Джелалова Олександра Костянтиновича, Новікова Олександра Федоровича, 
Стрелюка Яна Володимировича на посаду заступника прокурора 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, 
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. Не рекомендувати призначення Глушка Андрія Михайловича, 
Демченка Дмитра Анатолійовича, Джелалова Олександра Костянтиновича, 
Новікова Олександра Федоровича, Стрелюка Яна Володимировича на посаду 
заступника прокурора Київської області.

2. Рекомендувати призначення Деркача Ігоря Миколайовича на 
посаду заступника прокурора Київської області.

Голова Ради прокурорів України М. Місюра



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 66

14 грудня 2017 року

Про внесення рекомендації про звільнення 
Василіва Олега Богдановича з посади заступника 
прокурора Рівненської області у зв’язку з 
переведенням на посаду до іншого органу прокуратури 
та призначення його на посаду
першого заступника прокурора Житомирської області

Розглянувши та обговоривши матеріали про звільнення Василіва Олега 
Богдановича з посади заступника прокурора Рівненської області у зв’язку з 
переведенням на посаду до іншого органу прокуратури та призначення його на 
посаду першого заступника прокурора Житомирської 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. 39, п. 2 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

В И Р І Ш И Л А

Рекомендувати звільнення Василіва Олега Богдановича з посади 
заступника прокурора Рівненської області у зв’язку з переведенням на посаду 
до іншого органу прокуратури та призначення його на посаду першого 
заступника прокурора Житомирської області.

Голова Ради прокурорів України [. Місюра



РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

№67

14 грудня 2017 року

Про внесення рекомендації про звільнення 
Баганця Олександра Олексійовича з посади заступника 
прокурора Полтавської області у зв’язку з 
переведенням на посаду до іншого органу прокуратури

Розглянувши та обговоривши матеріали про звільнення Баганця 
Олександра Олексійовича з посади заступника прокурора Полтавської області у 
зв’язку з переведенням на посаду до прокуратури міста Києва шляхом 
відкритого голосування, на підставі п. 2 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

В И Р І Ш И Л А

Рекомендувати звільнення Баганця Олександра Олексійовича з посади 
заступника прокурора Полтавської області у зв’язку з переведенням на посаду 
до прокуратури міста Києва.

Голова Ради прокурорів України М. Місюра


