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Світлій пам’яті великого вченого,  
вчителя, друга академіка 
Погорілка Віктора Федоровича 
присвячується

Вступ
З  прийняттям у  1990  році  Декларації  про  державний суверенітет  в 

історії  нашої  країни  почалась  нова  епоха,  ознаменована  перетворенням 
України  у  самостійну,  незалежну,  демократичну,  соціальну,  правову 
державу.  Нормативне  закріплення  цих  історичних  досягнень  відбулось  28 
червня  1996  року  у  Конституції  України  –  акті  вищої  юридичної  сили. 
Цінність Конституції  виявляється,  насамперед,  у  проголошеному принципі 
верховенства  права  (ст.8),  що означає  пріоритет  права  по  відношенню до 
держави, її політики, економіки, культури, інших інститутів (основ).

Визнання примату права обумовило створення та розвиток в Україні 
якісно  нової  системи органів  нагляду  і  контролю за  законністю,  провідне 
місце серед яких посідає прокуратура. За часи свого існування (з 12 січня 
1722  року)  інститут  прокуратури  зазнав  кардинальних  змін.  Створена 
відповідним  указом  Петра  І  “яко  око  наше  и  стряпчий  о  делах 
государственных”,  на  початок  XXI  століття  вона  перетворилась  на  єдину 
централізовану систему органів, на яку покладаються такі функції:

- підтримання державного обвинувачення в суді;
- представництво  інтересів  громадянина  або  держави  в  суді  у 

випадках, визначених законом;
- нагляд  за  додержанням  законів  органами,  які  проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- нагляд  за  додержанням законів  при виконанні  судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадянина;

- нагляд  за  додержанням  прав  і  свобод  людини  та  громадянина, 
додержанням  законів  з  цих  питань  органами  виконавчої  влади,  місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

- координація  діяльності  правоохоронних  органів  по  боротьбі  зі 
злочинністю.

Відповідно до  “перехідних положень” Конституції України (глава 9, 
розділ XV) органи прокуратури продовжують виконувати функції нагляду за 
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додержанням  та  застосуванням  законів  (загальний  нагляд)  та  досудового 
слідства у випадках, визначених законом.

У навчально-практичному посібнику в доступній схематичній формі 
викладені принципи організації і структури органів прокуратури України, її 
функції,  що визначені  Конституцією і  законами України,  а  також основні 
повноваження  прокурорів  різних  рівнів  та  інші  питання  необхідні  для 
набуття  знань  щодо  організаційно-правового  статусу  прокуратури,  форм і 
методів  управління  її  діяльністю,  розуміння  завдань,  пов’язаних  із 
зміцненням законності та правопорядку, захистом прав і свобод громадян та 
інтересів  держави,  забезпеченням  верховенства  права  в  усіх  сферах 
суспільного життя.

У  посібнику  розглядається  питання  участі  прокурора  в  судовому 
розгляді адміністративних, кримінальних, цивільних і господарських справ, 
координації  прокурором  дій  правоохоронних  органів  по  боротьбі  зі 
злочинністю тощо. Кожна з наглядових функцій прокуратури розкривається 
через її предмет, завдання, повноваження прокурора, при цьому вказано на 
особливості здійснення того чи іншого виду прокурорської діяльності.

Вперше викладено особливості участі прокурора в адміністративному 
судочинстві  на  основі  нового  Кодексу  про  адміністративне  судочинство 
України. 

Особливу  увагу  автори  посібника  приділили  судовому  та 
позасудовому  захисту  прав  та  законних  інтересів  громадян,  детально 
розглянуті питання вирішення органами прокуратури звернень фізичних та 
юридичних осіб.

Надані практичні рекомендації щодо підготовки прокурора до участі у 
розгляді  кримінальних  справ,  підтримання  державного  обвинувачення, 
оскарження  незаконних  судових  рішень,  щодо  підготовки  документів 
прокурорського реагування.

На  підставі  порівняльного  дослідження  зарубіжних  прокуратур  на 
ведені дані про їх місце в системі влади, тип моделі та основні функції, що 
дає  уявлення  про  роль  і  напрямки  розвитку  інституту  прокуратури  в 
провідних  країнах  сучасного  світу.  Оскільки  обсяг  даного  посібника  не 
дозволяє  викласти  дані  про  прокуратури  всіх  зарубіжних  країн,  для 
порівняльного аналізу були обрані  країни, з якими найчастіше стикаються 
правоохоронні  органи  України  (крани  СНД,  Євросоюзу,  країни  –  сусіди, 
розвинені країни – США, Японія, Китай тощо).
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При  підготовці  посібника  використані  Конституція  України,  інші 
законодавчі  акти,  що  регулюють  діяльність  прокуратури,  діючі  галузеві 
накази,  положення,  інструкції  Генерального  прокурора  України,  які 
регламентують основні напрямки діяльності орагнів прокуратури станом на 1 
травня 2006 року.

При  вивченні  навчального  матеріалу  слід  враховувати,  що  деякі 
питання  організації  діяльності  орагнів  прокуратури  носять  дискусійний 
характер,  наприклад,  про  місце  прокуратури  в  системі  органів  державної 
влади, обсяг її повноважень та функцій.

В  юридичній  літературі,  виступах  практичних  працівників 
прокуратури висловлені різні концептуальні підходи щодо майбутньої моделі 
прокуратури  України.  На  розгляді  у  Верховній  Раді  знаходиться 
законопроект нового Закону України “Про прокуратуру”, в підготовці якого 
брали участь автори посібника.

Сьогодні  важко  передбачити,  який  підхід  переможе:  прибічників 
європейської  моделі  прокуратури,  де  вона  виконує  функцію  виключно 
кримінального  переслідування  і  перебуває  або  в  судовій  системі,  або  в 
системі Міністерства юстиції, чи збереже й інші функції (загальний нагляд, 
слідство тощо), які дісталися в спадок від попередньої соціально-економічної 
формації, та самостійне місце в системі державної влади. Але в будь-якому 
разі  автори  посібника  впевнені,  що  викладений  ними  матеріал,  який 
розкриває  здобутки  та  досвід  розвитку  органів  прокуратури  України  за 
п’ятнадцять років її  існування в умовах незалежності,  становить не тільки 
практичний, а й без сумніву історичний інтерес для майбутніх практиків і 
дослідників інституту прокуратури України.

Список  використаної  літератури та  словник  основних  термінів 
наведені  в кінці посібника.  В таблицях та діаграмах містяться статистичні 
дані про роботу органів прокуратури, які  ілюструють основні напрямки їх 
діяльності.

Посібник розрахований на викладачів і студентів вищих та середніх 
спеціальних  учбових  закладів  юридичного  профілю,  практиків  органів 
прокуратури та всіх бажаючих підвищити рівень правових знань.

Декан юридичного факультету
Української академії банківської справи НБУ
к.ю.н., професор, 
державний радник юстиції 3 класу В.Сухонос
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Розділ  Загальні положення

Схема  – Сутність прокуратури 

Ознаки, ЯКІ складають сутність 
прокуратури 

Ознаки, ЯКІ складають сутність 
прокуратури 

Соціальні Політичні 
(владні)

Функціональні 
(управлінські)

Мета – 
утвердження 
законності і 
правопорядку

Завдання – 
охорона і 
захист 
соціальних 
цінностей 

Державний орган

Правоохоронний 
орган

Правозахисний 
орган

Самостійне 
місце в системі 
влади 

Наявність 
владних 
повноважень

Система 
органів

Специфічні 
методи і форми 
діяльності

Напрямки 
(функції) 
діяльності 
визначені 
законом
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Таблиця  – Основні правові віхи становлення інституту прокуратури  

№ 
за/п Дата

Видавець та назва 
нормативно-правового 

акту

Історичне 
значення акту

1 2 3 4
1 1302 р. Королем Франції Філіпом 

IV Красивим затверджено 
Положення про 
королівських прокурорів 
в судах

Зародження і становлення 
прокуратури у сучасному 
розумінні цього органу 

2 12 січня 1722 р. Указом Петра І створено 
прокуратуру, а 27 квітня 
1722 р. введено посаду 
генерал-прокурора

Заснування прокуратури 
як спеціального 
наглядового органу на 
теренах Російської 
імперії, в тому числі на 
українських землях

3 1864 р. Прийняття в Російській 
імперії Судових Статутів 

Модель прокуратури з 
переважно наглядової 
змінено на орган 
переважно кримінального 
переслідування 

4 24 листопада 
1917 р.

Радою Народних 
комісарів РСФРР видано 
Декрет № 1 “Про суд”

Ліквідовано прокуратуру 
Російської імперії

5 23 грудня 1917 р. Центральна Рада УНР 
ухвалює закон “Про 
урядження 
прокурорського нагляду 
на Україні”

Створення прокураторій 
при апеляційних та 
окружних судах. Перша 
спроба розбудови власних 
органів прокуратури 

6 8 липня 1918 р. Гетьман Павло 
Скоропадський затвердив 
Закон “Про утворення 
Державного Сенату”

Закон передбачав посади 
прокурорів при 
Генеральному суді та при 
Загальному зібранні 
Державного Сенату на 
чолі з Генеральним 
прокурором – Міністром 
юстиції

7 14 лютого 1919 р. Видано Декрет 
Раднаркому УСРР

Ліквідовано всі судові та 
прокурорські органи на 
території Радянської 
України 
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Продовження таблиці 1.2.
1 2 3 4
8 28 червня 1922 р. Постановою ВУЦВК 

УСРР прийнято 
Положення “Про 
прокурорський нагляд в 
УСРР”

У складі Народного 
Комісаріату Юстиції 
утворено  Державну 
прокуратуру УСРР, на яку 
покладено здійснення 
нагляду за дотриманням 
законів

9 17 грудня 1933 р. Постановою ЦВК та 
Раднаркому затверджено 
Положення “Про 
прокурорський нагляд 
СРСР”

Створено єдину 
централізовану систему 
органів прокуратури 
СРСР. Прокуратура УСРР 
фактично втрачає 
самостійність  

10 24 травня 1955 р. Указом Президії ВР СРСР 
затверджено Положення 
“Про прокурорський 
нагляд в СРСР”

Упорядковано функції 
прокуратури і розширено 
її повноваження

11 30 листопада 
1979 р.

Верховною Радою СРСР 
прийнято закон “Про 
прокуратуру СРСР”

Закріплено єдину систему 
органів прокуратури на 
законодавчому рівні, 
регламентовано її 
завдання та функції 

12 5 листопада 1991 р. Верховною Радою 
України прийнято Закон 
“Про прокуратуру”

Створено прокуратуру 
незалежної України 

13 28 червня 1996 р. Верховною Радою 
України прийнято 
Конституцію України 

Систему органів 
прокуратури та її функції 
закріплено на 
конституційному рівні 
(розділ VІІ, ст.ст. 121-123)

14 8 грудня 2004 р. Верховною Радою 
прийнято Закон України 
“Про внесення змін до 
Конституції України” 

Доповнено перелік 
функцій прокуратури 
наглядом за додержанням 
прав і свобод  людини і 
громадянина, змінено 
порядок звільнення 
Генерального прокурора 
України 



Розділ  Загальні положення

Схема  – Періодизація історії прокуратури України  

ЕтапиЕтапи ПеріодиПеріоди

1. Російської імперії

12.01.1722 – 13.09.1917

1. Створення та становлення 
12.01.1722 – 1775 

2. Розвитку в системі 
виконавчої влади 

1775 – 1864

2. Української 
революції

1917 – 1921

4. УНР
березень 1917 – квітень 1918 

5. Гетьманату
29.04.1918 – листопад 1918

3. Радянської України

1919 – 01.08.1991

7. Ліквідації прокуратури на 
території УСРР

14.02.1919 – 18.06.1922

8. Становлення прокуратури у 
складі органів юстиції

1922 – 1933

4. Незалежної України

з 05.11.1991 року

10. Становлення прокуратури
05.11.1991 – 28.06.1996

11. Демократичного 
реформування 

з 28.06.1996 року

3. Розвитку в системі судової 
влади 

1865 – 1917

6. Директорії 
листопад 1918 – 1920

9. Становлення єдиної 
централізованої 
прокуратури СРСР

20.06.1933 – 01.08.1991



Розділ  Загальні положення

Схема  – Мета і завдання органів прокуратури України 

Мета діяльності органів прокуратури – всемірне утвердження 
верховенства права і закону, зміцнення правопорядку 

Мета діяльності органів прокуратури – всемірне утвердження 
верховенства права і закону, зміцнення правопорядку 

ст. 4 Закону України “Про прокуратуру”ст. 4 Закону України “Про прокуратуру”

Завдання  органів прокуратури – 
захист від неправомірних посягань:

1) закріплених Конституцією України 
незалежності республіки, суспільного 
та державного ладу, політичної та 
економічної системи, прав 
національних груп і територіальних 
утворень 

2) гарантованих Конституцією, 
іншими законами України та 
міжнародними правовими актами 
соціально-економічних, політичних, 
особистих прав і свобод людини і 
громадянина

3) основ демократичного устрою 
державної влади, правового статусу 
місцевих рад, органів самоорганізації 
населення



Розділ  Загальні положення

Схема  – Принципи організації та діяльності прокуратури України  

ПРИНЦИПИПРИНЦИПИ

Організації Діяльності 

єдності
п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України “Про 
прокуратуру”

законності
п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України “Про 

прокуратуру”

централізації
п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України “Про 
прокуратуру”

рівності всіх перед законом 
п. 3 ч. 1 ст. 6 Закону України “Про 

прокуратуру”

поєднання єдиноначальства і 
колегіальності
ст. 18 Закону України “Про 
прокуратуру”

публічності
п. 1 ч. 4 ст. 6 Закону України “Про 

прокуратуру”

незалежності
ст. 7 Закону України “Про 
прокуратуру”

деполітизації
ч.2 ст. 6 Закону України “Про 
прокуратуру”

заборони входити до складу 
колегіальних органів, утворених 
радами та їх виконкомами
ч.4 ст. 9 Закону України “Про 
прокуратуру”

заборони займатися 
підприємництвом
ч. 5 ст. 46 Закону України “Про 
прокуратуру”

гласності
п.5 ч. 1 ст. 6 Закону України “Про 

прокуратуру”

обмеження щодо роботи за 
сумісництвом за винятком 
педагогічної та наукової діяльності
ч. 5 ст. 46 Закону України “Про 
прокуратуру”

правового і соціального захисту 
працівників
ст. 50 Закону України “Про 
прокуратуру”

спеціального пенсійного 
забезпечення прокурорів та слідчих
ст. 50-1 Закону України “Про 
прокуратуру”

обов’язковість виконання вимог 
прокурора 

ст. 8 Закону України “Про 
прокуратуру”

невтручання у господарську 
діяльність 

ч. 2 ст. 19 Закону України “Про 
прокуратуру”

заборони  підміни органів відомчого 
контролю 

ч. 2 ст. 19 Закону України “Про 
прокуратуру”

судового оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності  органів прокуратури

ст. 55 Конституції України, 
ч.3 ст. 22 Закону України “Про 

прокуратуру”

обов’язкового розгляду звернення та 
надання обґрунтованої відповіді 

ст. 40 Конституції України, ст. 12 
Закону України “Про прокуратуру”

відшкодування шкоди , завданої 
незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів прокуратури 
ст. 56 Конституції України



Розділ  Загальні положення

Схема  – Правові основи діяльності прокуратури України  

ПРАВОВІ ОСНОВИ

ст. 5 Закону України 
“Про прокуратуру”

ПРАВОВІ ОСНОВИ

ст. 5 Закону України 
“Про прокуратуру”

Конституція України Закон України 
“Про прокуратуру”

Норми міжнародного 
права

Міждержавні 
договори

Інші нормативно-
правові акти



Розділ  Загальні положення

Примітка: Перелік законів не є вичерпним  

Схема  – Інші нормативно-правові акти, що складають правову основу 

діяльності прокуратури 

ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Закони

“Про попереднє 
ув’язнення” 
від 30.06.1993 р.
“Про боротьбу із 
корупцією” 
від 05.10.1995 р.
“Про організаційно-
правові основи 
боротьби з 
організованою 
злочинністю” 
від 30.06.1993 р.
“Про забезпечення 
безпеки осіб, які 
беруть участь у 
кримінальному 
судочинстві”
від 23.12.1993 р.
“Про оперативно-
розшукову 
діяльність” 
від 18.02.1992 р. 

“Про охорону 
навколишнього 
природного 
середовища” 
від 25.06.1991 р.

“Про міліцію” 
від 20.06.1990 р.

Кримінально-
процесуальний 
кодекс

Цивільний 
процесуальний 
кодекс 

Господарський 
процесуальний 
кодекс

Кримінально-
виконавчий кодекс

Кодекс України про 
адміністративні 
правопорушення

Кодекс 
адміністративного 
судочинства

Митний кодекс 

Кодекси

“Про Службу 
безпеки України” 
від 25.03.1992 р.

Накази

Інструкції

Положення

Укази 
Президента

Постанови 
Верховної Ради 

України

Постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України

Судові рішення

Нормативно-
правові акти 

ГПУ

Постанови 
Координаційного 

комітету при 
Президентові 
України по 
боротьбі з 

корупцією і 
організованою 
злочинністю Інші закони



Розділ  Загальні положення

Примітка 1.  Стрілками показані взаємозв’язки Президента України з іншими 

органами влади. 

Примітка 2.  Генеральний прокурор України входить до складу Вищої Ради 

юстиції за посадою (ст. 131 Конституції України)

Схема  – Місце прокуратури України в системі влади

Гілки влади

ЗАКОНОДАВЧА ВИКОНАВЧА СУДОВА

Верховна Рада 
України

парламент 

Кабінет Міністрів 
України 

Рада Міністрів 
АРК

Місцеві державні 
адміністрації

Конституційний 
Суд України 

Суди загальної 
юрисдикції

Верховний Суд 

Вищі 
спеціалізовані 

суди

Апеляційні та 
місцеві суди

Верховна Рада 
АРК

представницький 
орган

Рада національної 
безпеки і оборони 

України
координаційний орган 

при Президентові 
України 

Органи місцевого 
самоврядування  
(місцеві ради та їх 

виконавчі комітети)

ПРОКУРАТУРА

Вища рада 
юстиції

ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАЇНИ

Глава держави, 
гарант 

додержання 
Конституції та 

законів 



Примітка: Дані наведені станом на 01.01.06 р.

Схема  – Система органів прокуратури України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

Міські, районні, міжрайонні 
та спеціалізовані прокуратури 

                                                         78
6

Прокуратури військових 
гарнізонів (на правах районних)

                                            3
1

Інститут 
підготовки 

кадрів

Інститут 
підвищення 
кваліфікації

Науково-
дослідний 

центр

Прокуратури 
міст Києва та 
Севастополя 
(на правах 
обласних)

Академія 
прокуратури 

України

Прокуратура 
військово-

морських сил 
(на правах 

управління)

Прокуратури 
областей

           2
5

Прокуратури 
військових 
регіонів (на 

правах 
обласних)
               3

Прокуратура 
Автономної 
республіки 

Крим 

СИСТЕМАСИСТЕМА



Схема  – Структура Генеральної прокуратури України 

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

Генеральний прокурор України 

Перший заступник, заступники  
Генерального прокурора України

Колегія

Головні управління

Управління

Відділи

Науково-методична рада

Академія прокуратури України



Схема  – Структура прокуратур АРК, області, міст Києва та Севастополя

СТРУКТУРА СТРУКТУРА 

Прокурор

Перший заступник прокурора, 
заступники  по посаді

Колегія

Управління

Відділи



Схема  – Структура міських, районних, міжрайонних 

та спеціалізованих прокуратур 

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

Прокурор 

Заступники прокурора

Старші помічники прокурора

Старші слідчі

Слідчі



Схема  – Повноваження Генерального прокурора України 
по керівництву органами прокуратури

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ 
ст. 15 Закону України “Про  прокуратуру”,

Регламент Генеральної прокуратури України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ 
ст. 15 Закону України “Про  прокуратуру”,

Регламент Генеральної прокуратури України

Здійснює загальне керівництво Генеральною прокуратурою 
України 

Затверджує структуру Генеральної прокуратури та Положення про 
її структурні підрозділи, штатну чисельність підпорядкованих 
органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання 

Призначає за погодженням з Верховною Радою АРК прокурора 
Автономної республіки Крим

Призначає заступників прокурора АРК, прокурорів областей, міст 
Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних та 
прирівняних до них прокурорів та інших працівників, визначає 
порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорсько-
слідчих працівників та інших спеціалістів

Визначає у відповідному наказі розподіл службових обов’язків і 
взаємозамінність між керівництвом Генеральної прокуратури 
України 

Видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, інструкції, 
положення, розпорядження, вказівки та інші організаційно-
управлінські документи з питань, віднесених до його компетенції.
Примітка – Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування 
є обов’язковими для виконання всіма органами дізнання і слідства

Присвоює класні чини та вносить подання Президенту України 
про присвоєння вищих класних чинів

Несе відповідальність за виконання завдань покладених на органи 
прокуратури

Очолює колегії Генеральної прокуратури України

Призначає першого заступника, заступника  Генерального 
прокурора України керівників структурних підрозділів, головного 
бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України

Спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх 
діяльністю



Примітка. На даній схемі представлена загальна компетенція територіальних 

прокуратур. Конкретні  функції  та  напрямки їх діяльності  розкриваються у 

схемах наступного розділу.

Схема  – Компетенція територіальних прокуратур

Здійснюють нагляд за 
дотриманням законів у  судах, 

визначених Конституцією та 
законами України 

Беруть участь у провадженні 
судочинства відповідно до 
законодавства України

Проводять досудове слідство у 
випадках, передбачених 

законом 

Надають правову допомогу у 
справах за зверненнями 
вітчизняних та іноземних 
органів

Координують діяльність по 
боротьбі із злочинністю  інших 

правоохоронних органів 
Ведуть боротьбу із корупцією

Вживають заходи щодо 
усунення причин та умов, що 
сприяють вчиненню злочинів

Розглядають звернення (скарги, 
заяви), віднесені законом до їх 
компетенції

КОМПЕТЕНЦІЯКОМПЕТЕНЦІЯ



Схема  – Компетенція транспортних прокуратур

По здійсненню нагляду за додержанням і 
застосуванням законів

По здійсненню нагляду за додержанням і 
застосуванням законів

Юридичними і фізичними особами, які займаються експлуатацією рухомого 
складу щодо забезпечення безпеки руху

Участь у розгляді 
справ судами

Участь у розгляді 
справ судами

Підтримують державне 
обвинувачення у 
територіальних судах по 
справах за досудовим 
слідством яких вони 
здійснювали нагляд 

Здійснюють 
представництво 
інтересів громадян або 
держави в суді при 
розгляді цивільних або 
господарських справ, 
порушених за позовами 
та заявами цих 
прокурорів

В апеляційному та 
касаційному порядку 
вносять подання на 
незаконні та 
необґрунтовані рішення 
судів 

Юридичними і фізичними особами, які займаються експлуатацією планерів, 
дельтапланів, літальних апаратів, впливають на безпеку польотів, на діяльність 
авіації та перевезення пасажирів названими типами повітряних суден

Юридичними і фізичними особами, які займаються експлуатацією 
торгівельних, риболовних маломірних суден, водних мотоциклів, плавучих 
засобів спеціального призначення незалежно від розмірів та пристроїв, що їх 
рухають, які впливають на безпеку судноплавства, на діяльність флоту та 
перевезення пасажирів вказаними суднами 

По здійсненню  нагляду за 
дізнанням та слідством

По здійсненню  нагляду за 
дізнанням та слідством

Наглядають за 
дотриманням законів при 
здійсненні дізнання та 
слідства у кримінальних 
справах, які перебувають 
у провадженні органів 
внутрішніх справ на 
транспорті та слідчих 
транспортних прокуратур

Транспортні прокурори 
проводять розслідування 
злочинів, які відносяться 
до їх підслідності, а саме 
вчинених на залізничних, 
повітряних і водних 
шляхах України та у 
метрополітенах

Органами санітарно-епідеміологічного контролю на транспорті, державного 
департаменту з контролю за охороною праці та державної інспекції з контролю 
за охороною праці на залізничному транспорті, Головною інспекцією з безпеки 
польотів авіатранспорту, державною інспекцією з безпеки судноплавства та 
іншими спеціальними органами уповноваженими державними органами щодо 
виконання ними своїх повноважень на підприємствах залізничного, водного, 
повітряного транспорту і в метрополітенах

Підприємствами, незалежно від форм власності, акціонерними товариствами, 
об’єднаннями і управліннями з рибного господарства, риболовецькими 
господарствами щодо забезпечення безпеки судноплавства 

Лікувальними, торгівельними, навчальними закладами і об’єктами соціально-
побутового призначення, які обслуговують працівників залізничного, 
морського і повітряного транспорту та готують для них спеціалістів 

Підприємствами, які здійснюють посередництво у працевлаштуванні моряків 
для роботи на судах, вітчизняних та іноземних судновласників, а також 
агентування суден, надають брокерські, експедиторські, юрвеєрські послуги 
незалежно від форм власності 

КОМПЕТЕНЦІЯ 
Наказ Генерального прокурора України № 3/3 від 19.09.05

КОМПЕТЕНЦІЯ 
Наказ Генерального прокурора України № 3/3 від 19.09.05



Розділ  Загальні положення

Схема  – Компетенція природоохоронних прокуратур

По здійсненню 
нагляду 
По здійсненню 
нагляду 

По здійсненню 
досудового 
слідства 

По здійсненню 
досудового 
слідства 

Нагляд за додержанням екологічного 
законодавства в діяльності місцевих 
структурних підрозділів спеціально 
уповноважених органів державного 
контролю; об’єктів підвищеної 
екологічної небезпеки; органів державної 
влади та самоуправління, юридичних та 
фізичним осіб у сфері охорони довкілля

Нагляд за додержанням законності при 
розслідуванні порушених прокурорами 
за злочинами проти довкілля 
кримінальних справ, в яких досудове 
слідство проводять слідчі 
природоохоронних прокуратур

Підтримують державне обвинувачення в 
територіальних судах у справах про 
злочини проти  довкілля, слідство по 
яким проводили слідчі 
природоохоронних прокуратур

Здійснюють представництво інтересів 
громадян або держави в суді при розгляді 
цивільних або господарських справ, 
порушених за позовами та заявами 
природоохоронних прокурорів 

В апеляційному та касаційному порядку 
вносять подання на незаконні та 
необґрунтовані рішення судів

КОМПЕТЕНЦІЯ
Наказ Генерального прокурора України № 3/2 від 28.10.02

КОМПЕТЕНЦІЯ
Наказ Генерального прокурора України № 3/2 від 28.10.02

Участь у 
розгляді справ 
судами 

Участь у 
розгляді справ 
судами 

Координація діяльності інших 
природоохоронних органів по 
боротьбі з екологічними 
злочинами

Координація діяльності інших 
природоохоронних органів по 
боротьбі з екологічними 
злочинами



Розділ  Загальні положення

Схема  – Компетенція прокуратур, що обслуговують кримінально-виконавчу 
систему 

КОМПЕТЕНЦІЯКОМПЕТЕНЦІЯ

По здійсненню нагляду По здійсненню нагляду 

По здійсненню 
досудового слідства
По здійсненню 
досудового слідства

Участь у розгляді справ 
судами 
Участь у розгляді справ 
судами 

Нагляд за додержанням і 
застосуванням законів у 
виправних і виховних колоніях, 
лікувально-трудових 
профілакторіях, дільницях слідчих 
ізоляторів на території виправних 
колоній  

Нагляд за додержанням законів 
при розслідуванні справ про 
злочини, які скоєні у названих 
місцях

Підтримують державне 
обвинувачення в територіальних 
судах по справах за 
розслідуванням яких вони 
здійснювали нагляд  

Здійснюють представництво 
інтересів громадян або держави в 
суді при розгляді цивільних або 
господарських справ, порушених 
за позовами та заявами цих 
прокурорів 

В апеляційному та касаційному 
порядку вносять подання на 
незаконні та необґрунтовані 
рішення судів

Досудове слідство по цих справах 
проводять слідчі прокуратур  з 
нагляду за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах



Розділ  Загальні положення

Схема  – Компетенція військових прокуратур

КОМПЕТЕНЦІЯКОМПЕТЕНЦІЯ

По здійсненню нагляду По здійсненню нагляду 

По здійсненню нагляду 
за дізнанням та 
слідством

По здійсненню нагляду 
за дізнанням та 
слідством

Участь у розгляді справ 
судами 
Участь у розгляді справ 
судами 

Нагляд за додержанням і 
застосуванням законів у збройних 
силах України, органах 
прикордонної служби, Управлінні 
державної охорони внутрішніх 
військ МВС, військової 
контррозвідки, Служби безпеки 
України, підрозділах  МВС 

Нагляд за виконанням та 
дотриманням законів при 
провадженні дізнання та слідства, 
яке здійснюється в цих установах і 
формуваннях

Підтримання державного 
обвинувачення в територіальних 
судах по справах за досудовим 
слідством яких вони здійснювали 
нагляд  

Здійснюють представництво 
інтересів громадян або держави в 
суді при розгляді цивільних або 
господарських справ, порушених 
за позовами та заявами цих 
прокурорів 

В апеляційному та касаційному 
порядку вносять подання на 
незаконні та необґрунтовані 
рішення судів

Розслідування злочинів, що 
скоюються військовослужбовцями 
та службовцями військових 
формувань



Схема  – Функції (основні напрямки діяльності) органів прокуратури України

ФУНКЦІЇФУНКЦІЇ

Визначені 
Конституцією України (ст. 124)

Нагляд за додержанням і 
застосуванням законів (загальний) 
(ст. 19 Закону України “Про 
прокуратуру”)

Досудове слідство (ст. 112 КПК 
України)

Виявлення і попередження причин 
та умов вчинення злочинів (ст.ст. 
23-231 КПК України )
Координація діяльності інших 
правоохоронних органів по 
боротьбі із злочинністю (ст. 10 
Закону України “Про 
прокуратуру”)
Боротьба з корупцією (ст. 4 Закону 
України “Про боротьбу з 
корупцією”)

Визначені 
законами України

Правова допомога у 
кримінальних справах

Міжнародне співробітництво

Визначені 
міжнародними договорами

Примітка. – На прокуратуру не 
може покладатися виконання 
функцій, не передбачених 
Конституцією та Законом 
України “Про прокуратуру”
(ч. 2 ст. 5 Закону України 
“Про прокуратуру”) 

Підтримання 
державного 
обвинувачення

Представництво 
інтересів 
громадянина або 
держави в суді

Представницькі

За додержанням 
законів органами, які 
проводять ОРД, 
дізнання, досудове 
слідство

За додержанням 
законів при виконанні 
судових рішень у 
кримінальних справах

Наглядові 

За додержанням 
законів при 
застосуванні інших 
заходів примусового 
характеру 

За додержанням прав і 
свобод людини і 
громадянина

Розгляд заяв та скарг (ст. 12 Закону 
України “Про прокуратуру”)



Схема   –  Правові засоби прокурорського реагування 

Право входити на територію та в 
приміщення органів влади, 
управління, контролю, 
підприємства, організації незалежно 
від форм власності 

ЗАСОБИ УСУНЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ
ЗАСОБИ УСУНЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ

Мати доступ до документів та 
матеріалів, статистичних та інших 
даних

Проведення перевірок виконання 
законів у зв’язку із повідомленням 
прокурора про порушення законів

Право залучати спеціалістів до 
проведення перевірок 

ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ

ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ

ПРАВОВІ ЗАСОБИ  ПРОКУРОРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ ПРАВОВІ ЗАСОБИ  ПРОКУРОРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ 

ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ

ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ

Право викликати посадових осіб та 
громадян у зв’язку з порушеннями 
закону та вимагати пояснень

Порушення кримінальної справи

Припис

Подання

Згода прокурора на обрання особі 
запобіжного заходу

Письмові вказівки прокурора у 
кримінальній справі

Відсторонення слідчого від 
подальшого розслідування справи

Висновок прокурора 

Зміна  обвинувачення 

Протест на правовий акт, що суперечить закону

Подання про усунення порушень закону

Постанова про порушення справи про 
адміністративне правопорушення
Позов до суду

Заява до суду

Постанова про звільнення незаконно 
затриманих осіб  
Постанова про скасування незаконної та 
необґрунтованої постанови слідчого
Постанова про порушення кримінальної справи 

Постанова про закриття кримінальної справи 

Офіційне вибачення особі, відносно якої суд 
постановив виправдувальний висновок 
Складення нового обвинувального висновку 

Апеляційне (касаційне) подання прокурора

Окреме подання прокурораВимагати проведення перевірок та 
ревізій



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.1. Підтримання обвинувачення в суді

Розділ  Діяльність органів прокуратури

 Підтримання державного обвинувачення в суді 

Схема  – Стадії підтримання прокурором 

державного обвинувачення в суді

Стадії підтримання державного обвинувачення Стадії підтримання державного обвинувачення 

Підготовка прокурора до участі в судовому процесі

Участь прокурора у підготовчий частині судового засідання 

Підготовка до судових дебатів

Обвинувальна промова в суді

Репліка прокурора

Зміна обвинувачення у суді

Відмова прокурора від обвинувачення 

Ознайомлення прокурора з протоколом судового засідання

Підготовка апеляційного або касаційного подання 
прокурора

Участь у розгляді апеляційних або касаційних подань

Участь прокурора у попередньому розгляді справи

Участь прокурора у судовому слідстві 



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.1. Підтримання обвинувачення в суді

Схема   – Основні завдання прокурора, який бере участь в судовому розгляді 

кримінальних справ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРАОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРА

Забезпечення всебічного сприяння у надійній 
охороні конституційних прав учасників 
кримінального судочинства

Сприяння постановленню судом законних і 
обґрунтованих рішень при здійсненні правосуддя

Реальне поновлення порушених прав людини

Вжиття заходів щодо усунення причин і умов, 
що сприяли вчиненню злочинів

Ефективна реалізація повноважень прокурора 
щодо всебічного, повного, об’єктивного та 
неупередженого дослідження обставин кожної 
справи 



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.1. Підтримання обвинувачення в суді

Схема  – Повноваження державного обвинувача

Надає та досліджує докази

Заявляє клопотання 

Висловлює думку щодо змісту клопотань інших 
учасників судового розгляду

Змінює обвинувачення шляхом винесення постанови, 
де формулюється нове обвинувачення, яке 
оголошується в суді

Відмовляється від підтримання обвинувачення (коли 
прийде до переконання, що дані судового слідства не 
підтверджують обвинувачення )

Виносить постанову, в якій викладає мотиви відмови 
від обвинувачення

Виступає у дебатах, де викладає свої міркування з 
приводу застосування кримінального закону і міри 
покарання щодо підсудного

Має право репліки

Має право на оскарження 

Підтримує державне обвинувачення, 
керуючись вимогами закону та своїм 

внутрішнім переконанням

ПОВНОВАЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧА 

(ст. 264 КПК УКРАЇНИ)

ПОВНОВАЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧА 

(ст. 264 КПК УКРАЇНИ)

Подає та підтримує цивільний позов, якщо цього 
вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб 
або державних інтересів



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.1. Підтримання обвинувачення в суді

Схема  – Різновиди допитів, які використовує прокурор 

під час судового слідства 

Основний

Додатковий

Під час судового слідства прокурор 
використовує такі різновиди допитів:
Під час судового слідства прокурор 

використовує такі різновиди допитів:

Повторний

Перехресний 

Шаховий

Комбінований 

Допит на очній ставці 

Допит з пред’явленням доказів



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.1. Підтримання обвинувачення в суді

Схема  – Участь прокурора у проведенні експертизи в суді

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ В СУДІ 
ПРОКУРОР:

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ В СУДІ 
ПРОКУРОР:

Заявляє клопотання про проведення 
експертизи та виклик експерта до суду

Формулює питання експерту

Допитує експерта 



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.1. Підтримання обвинувачення в суді

Схема  – Структура обвинувальної промови прокурора 

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

Вступ (фабула та суспільно-політична оцінка 
обвинувачення)

Аналіз і оцінка доказів досліджених в ході 
судового слідства

Юридичне обґрунтування кваліфікації 
злочину (аналіз складу злочину)

Характеристика особи підсудного та аналіз 
обставин, що пом’якшують та обтяжують 

його відповідальність 

Аналіз причин та умов, що сприяли 
вчиненню злочину, та пропозиції щодо їх 

усунення

Висновок щодо застосування кримінального 
закону і міри покарання підсудному 

Позиції щодо вирішення питання про долю 
речових доказів, стягнення судових витрат, 

обрання міри запобіжного заходу

Закінчення (формулювання висновків для 
резолютивної частини вироку)

Позиції щодо вирішення цивільного позову 
та з інших питань, що мають значення при 

постановленні вироку
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Примітка:  Мотиви відмови прокурор повинен викласти у своїй постанові 

(ч. 3 ст. 264 КПК)

Схема  – Зміст та структура промови прокурора про відмову від обвинувачення

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОМОВИ 
ПРОКУРОРА 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОМОВИ 
ПРОКУРОРА 

Фактичні обставини справи, встановлені 
досудовим слідством

Викласти

Заяву про непідтвердження обвинувачення в суді і 
про відмову від обвинувачення

Зробити

Аналіз і оцінку доказів, зібраних на досудовому і 
судовому слідствах

Провести

Юридичні та фактичні підстави відмови від 
державного обвинувачення

Навести

Причини та умови необґрунтованого притягнення 
особи в якості обвинуваченого 

Викласти

Пропозиції, що стосуються поновлення порушених 
прав підсудного

Надати

Пропозиції про подальшу долю справиВисловити
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Схема  – Підстави для апеляційного та касаційного оскарження прокурором 

вироків суду (ст.ст. 367, 398 КПК України)

ПІДСТАВИ ПІДСТАВИ 

Неправильне застосування 
кримінального закону

Невідповідність висновків суду, викладених 
у вироку, фактичним обставинам справи

Неповне чи однобічне дізнання, 
досудове чи судове слідство 

Невідповідність призначеного покарання 
тяжкості злочину та особі засудженого

Істотне порушення 
кримінально-процесуального закону
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Схема  –  Апеляція прокурора на судові рішення (вирок, ухвалу, постанову) у 

кримінальних справах

ПРОКУРОР

Який брав участь у 
розгляді справи судом 

першої інстанції

Який брав участь у 
розгляді справи судом 

першої інстанції

Який затвердив 
обвинувальний висновок 

Який затвердив 
обвинувальний висновок 

Односторон-
ність або 
неповнота 
дізнання, 
досудового або 
судового 
слідства 

Невідповідність 
висновків суду, 
викладених у 
вироку, 
фактичним 
обставинам 
справи

Суттєве 
порушення 
кримінально-
процесуального 
закону 

Неправильне 
застосування 
кримінального 
закону

Невідповідність 
призначеного 
судом 
покарання 
тяжкості 
злочину та особі 
засудженого

Якщо це суттєво обмежувало право засудженого на 
захист, права потерпілого, цивільного позивача, 
цивільного відповідача, або інакше перешкоджали 
або могли перешкоджати суду об’єктивно, повно і 
всебічно розглянути справи та винести законний та 
обґрунтований вирок

Неправильне 
тлумачення 
закону, що 
суперечить 
його суті

Незастосу-
вання судом 
кримінально
го закону, 
який 
підлягає за-
стосуванню 

Застосуван-ня 
судом 
кримінальног
о закону, який 
не підлягає 
застосуванню

Явно неспра-
ведливе 
покарання, 
як в сторону 
м’якості, так 
і суворості 

ПІДСТАВИ

Прокурор має право та зобов’язаний 
подати апеляцію на незаконний та 

необґрунтований вирок 



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.1. Підтримання обвинувачення в суді

Таблиця  – Апеляційне оскарження судових рішень, що постановлені в процесі 

досудового слідства

Предмет 
оскарження 

(судове рішення)

Правова 
підстава

Особи, що 
мають право 
на апеляцію

Строк 
подачі 

апеляції

Суд, в який 
подається 
апеляція

За скаргою на 
постанову дізнавача, 
слідчого чи 
прокурора про 
відмову в порушенні 
кримінальної справи 

ст.ст.2361-2362 

КПК
прокурор 

скаржник*
 або його 

представник

7 діб з дня 
отримання 

копії 
постанови 

суду

в місцевий
суд

За скаргою на 
постанову дізнавача, 
слідчого чи 
прокурора про 
закриття справи 

ст.ст. 2365-
2366 КПК 

прокуро,р 
скаржник або 

його 
представник

7 діб з дня 
отримання 

копії 
постанови 

суду

в місцевий
суд

За скаргою на 
затримання органом 
дізнання 
підозрюваного   

ст. 106 КПК прокурор, 
затримана особа 
або її захисник 
чи представник

7 діб з дня 
винесення 
постанови 

суддею

в місцевий
суд

За скаргою про 
відмову дізнавача, 
слідчого в 
застосуванні заходів 
безпеки або про їх 
скасування 

ст. 525 КПК особа, що 
звернулась зі 

скаргою

3 доби з 
дня 

винесення 
постанови 

суддею

в апеляційний 
суд (ст.349 

КПК)

На відмову суду у 
дозволі щодо 
проведення обшуку 
житла, примусової 
виїмки із житла, 
огляду житла при 
перевірці 
повідомлень про 
злочини 

ч.5 ст.97 КПК 
у випадках, 

передбачених 
ст.ст. 177, 178 

і 190 КПК

прокурор 3 доби з 
дня 

винесення 
постанови 

суддею

в апеляційний 
суд (ст.ст.177, 

349 КПК)

На постанову суду 
щодо обрання чи 
відмови від обрання 
запобіжного заходу 
(тримання під 
вартою) 

ст.1652 КПК прокурор, 
підозрюваний, 

обвинувачений, 
його захисник 
чи законний 
представник

3 доби з 
дня 

винесення 
постанови 

суддею

в апеляційний 
суд (ст.349 

КПК)
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Продовження таблиці 2.1.10

Предмет 
оскарження 

(судове рішення)

Правова 
підстава

Особи, що 
мають право 
на апеляцію

Строк 
подачі 

апеляції

Суд, в який 
подається 
апеляція

На постанову суду 
щодо продовження 
чи відмови у 
продовженні строків 
тримання під вартою

ст.1653 КПК прокурор, 
підозрюваний, 

обвинувачений, 
його захисник 
чи законний 
представник

3 доби з 
дня 

винесення 
постанови 

суддею

в апеляційний 
суд (ст.349 

КПК)

На постанову суду 
про поміщення 
обвинуваченого до 
медичного закладу 
для тривалого 
спостереження при 
проведенні 
експертизи

ст.205 КПК прокурор, 
обвинувачений, 
його захисник 
чи законний 
представник

3 доби з 
дня 

винесення 
постанови 

в апеляційний 
суд (ст.349 

КПК)

* Скаржник – особа, інтересів якої стосується оскаржувана постанова 
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Таблиця  – Апеляційне оскарження судових рішень, що постановлені після 
направлення кримінальної спраив до суду

На які судові 
рішення

Якою нормою 
передбачене 

оскараження 

Строк подання 
скарги (апеляції, 

подання)

Право на 
оскарження

При попередньому судовому розгляді у суді першої інстанції
Повернення справи 
прокурору (поруш. ст.ст. 
228-232 КПК)

Ч. 2 ст. 2491 КПК Не визначено 
Прокурор 
вносить 
подання

Повернення справи на 
додаткове розслідування Ст. 246 КПК 7 діб з дня 

винесення ухвали 
(постанови)

Сторони 
обвинувачення і 

захистуЗакриття справи Ст. 248 КПК
При судовому розгляді у суді першої інстанції

Повернення справи на 
додаткове розслідування 

Ст.ст. 276, 278, 
281 КПК 7 діб Державний 

обвинувач або 
прокурор, який 

затвердив 
обвинувальний 

висновок – у 
межах 

обвинувачення, 
яке підтримав 

державний 
обвинувач, інші 

учасники 
процесу – у 
межах своїх 

інтересів

Закриття справи Ст. 282 КПК 7 діб

На вирок (постанову про 
застосування чи 
незастосування 
примусових заходів 
виховного і медичного 
характеру)

Ст.ст. 347, 348, 
349 КПК

15 діб з моменту 
проголошення 
рішення, а для 

засудженого під 
вартою – з дня 
вручення йому 
копії рішенняНа окрему ухвалу 

(постанову суду)

В процесі подачі апеліції 
Про визначення апеліцяї 
такою, що не підлягає 
розгляду 

Ч. 2 ст. 352 КПК Не визначено
Особа, що 
оскаржила 

вирок
На відмовлення чи 
відмову у відновленні 
строку апеліційного 
оскарження

Ч. 5 ст. 353 КПК Не визначено
Особа, що 

заявила 
клопотання
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Таблиця  – Апеляційне оскарження судових рішень, постановлених в порядку 
виконання вироку

Види постанов суду Стаття КПК Строк 
апеляції

Особи, що 
мають право 

на оскарження
Щодо застосування умовно-
дострокового звільнення або 
заміни невідбутого покарання 
більш м’яким

Ч. 5 ст. 407 7 діб Прокурор, 
засуджений

Щодо звільнення від відбування 
покарання за хворобою Ч. 4 ст. 408 7 діб Прокурор, 

засуджений
Щодо скасування звільнення від 
відбування покарання з 
випробуванням

Ч. 3 ст. 4082 7 діб Прокурор, 
засуджений

Щодо скасування звільнення від 
відбування покрання вагітних 
жінок та таких, що мають дітей 
до 3-х років

Ч. 3 ст. 4083 7 діб Прокурор, 
засуджений

Щодо заміни штрафу 
громадськими роботами, 
виправних робот – штрафом, 
обмеження чи позбавлення волі – 
службовим обмеженням, 
позбавлення волі – триманням у 
дисциплінарному батальйоні

Ч. 5 ст. 410 7 діб Прокурор, 
засуджений

Щодо застосування до 
засуджених примусового 
лікування від алкоголізму та 
наркоманії або його припинення 

Ч. 5 ст. 4111 7 діб Прокурор, 
засуджений

Про розгляд клопотання про 
зняття судимості Ч. 4 Ст. 4141 7 діб Прокурор, 

засуджений

Примітка 1: Строк подання апеляції обчислюється з дня оголошення суддею 

постанови.

Примітка 2: У разі подання прокурором апеліції у випадку, передбаченому 

ст. 407 КПК, виконання постанови зупиняється.
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Таблиця  – Касаційне оскарження (внесення подання) на судові рішення (ст.ст. 
383-387 КПК)

Види 
судових 
рішень

Строк 
оскарження 
(внесення 
подання)

Право 
прокурора на 

внесення 
подання

Вступ в 
законну силу 
оскарженого 

рішення

Спрямування 
касації 

Строк 
призначення 

справи до 
розгляду

Вироки, 
постанови, 
ухвали 
апеляційного 
суду як 
першої 
інстанції 1 міс.

Прокурори, що 
брали участь у 

1 та 2 
інстанціях, а 

також 
прокурор, що 

затвердив 
обвинувальний 

висновок

Касаційна 
скарга та 
подання 

зупиняють 
набрання 
рішенням 

законної сили

Через суд, що 
виніс рішення, 

яке 
оскаржується, 
до Верховного 
Суду України

Суд, що виніс 
рішення, не 

пізніше 2 
місяців з дня 
направлення 

справи в 
касаційну 
інстанцію

Вироки, 
постанови 
апеляційного 
суду як 
другої 
інстанції

Вироки, 
постанови 
мсіцевих 
судів, ухвали 
апеляційних 
судів щодо 
рішень 
місцевих 
судів 

6 міс.

Прокурори, що 
брали участь у 

1 та 2 
інстанціях, 
ГПУ, його 

заступники, 
прокурори 
областей та 

прирівняні до 
них, їх 

заступники 
(незалежно від 

попередньої 
участі )

Не зупиняє 
набрання 
чинності 

оскарженного 
рішення

В касаційний 
суд 

(Верховний 
Суд України)

Касаційний 
суд не пізніше 
2-х місцяів з 

дня винесення 
ухвали про 

призначення 
касаційного 

розгляду
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Примітка: У випадках, передбаченихч. 1 ст. 383 КПК, рішення оскаржується з 

моменту їх проголошення судом, а засудженому під вартою – з дня 

вручення йому копії рішення. У випадках, передбачених ч. 2 ст. 383 

КПК рішення оскаржується з моменту набрання ними законної сили.

Схема  – Строки касаційного оскарження судових рішень у кримінальних 

справах 

СТРОКИ ПОДАЧІ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ
ТА ВНЕСЕННЯ КАСАЦІЙНОГО ПОДАННЯ 

(ст. 386 КПК)

СТРОКИ ПОДАЧІ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ
ТА ВНЕСЕННЯ КАСАЦІЙНОГО ПОДАННЯ 

(ст. 386 КПК)

1 місяць на
(ч. 1 ст. 383):

6 місяців на
(ч. 2 ст. 383):

Вироки, ухвали та 
постанови апеляційного 
суду, постановлені ним 
як судом першої інстанції

Вироки, постанови 
апеляційного суду, 
постановлені ним в 
апеляційному порядку

Вироки та постанови 
місцевих судів

Ухвали апеляційних 
судів, постановлені 

відносно рішень місцевих 
судів
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Таблиця  –Виключне провадження у кримінальних справах (ст.ст. 4014-40010 КПК)

Випадки Підстави Умови Право на постановку 
питання Строки Розгляд

Нововиявлені 
обставини

фальсифікація доказів, 
неправильність 
перекладу, показань 
висновку експерта

При наявності
чинного вироку, а при 
неможливості 
постановлення вироку 
– матеріали 
розслідування

ГПУ, його заступники, 
прокурори АРК, 
обласного рівня (вносять 
подання), за заявами 
учасників процесу, 
інших осіб, яким надане 
таке право

В межах 
строку 
давності. 
Щодо 
виправдувал
ьних вироків 
та закритих 
справ – не 
пізніше 1 
року з дня 
виявлення 
нових 
обставин

За правилами 
касаційного розгляду:
апеляційний суд – на 
рішення по 1 інстанції 
місцевого суду;
Верховний Суд 
України     – на рішення
апеляційного суду по 1 
інстанції, винесення 
вироку (постанови) по 2 
інстанції.

зловживання 
прокурора, дізнавача, 
слідчого, судді
інші обставини, що не 
були відомі суду, які 
доводять 
неправильність 
судового рішення

При наявності 
висновку прокурора 
про виявлення таких 
обставин, в яких немає 
ознак злочину з боку 
названих вище осіб

Неправильне 
застосування 
кримінальног
о закону та 
істотне 
порушення 
вимог 
кримінально-
процесуально
го закону

Якщо ці  порушення 
істотно вплинули на 
правильність судового 
рішення

Перегляд не 
допускається з
підстав, що
погіршують становище 
засудженого

Судді касаційного суду 
(не менше 5 осіб) 
За клопотанням 
засудженого, його 
захисника, законного 
представника, 
прокурора, який був у 1 
чи 2 інстанціях, ГПУ, 
його заступників, 
прокурорів обласного 
рівня та їх заступників, 
інших, що мають таке 
право

Сроком не 
обмежується

За правилами 
касаційного розгляду на 
спільному засіданні 
судових палат 
Верховного Суду 
України.
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Схема  – Дії прокурора щодо перегляду справи у виключному провадженні у зв’язку з неправильним 
застосуванням кримінального закону чи істотним порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства 

(ч. 2 ст. 4009, ст. 40010 КПК)

Клопотання прокурора, 
який брав участь у розгляді 

справи судом першої 
інстанції 

Клопотання прокурора, який брав участь у 
розгляді справи в апеляційній інстанції, 
прокурор АРК, області, міст Києва та 

Севастополя, прирівняні до них прокурори та 
їх заступники

Клопотання прокурора, який 
брав участь у розгляді справи 

касаційною інстанцією, 
Генеральний прокурор 

України та його заступники

Судова палатаа з кримінальних справ
Верховного Суду України

Суддя Верховного Суду України

Відмовляє 
у витребуванні справи

Витребовує 
кримінальну справу

Ініціює скликання 
колегії із 5 суддів

Відмовляє у 
перегляді

Вносять подання про 
перегляд справи на 
спільному 
засіданнісудових палат 
Верховного Суду України

Відмовляють у внесенні 
подання
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Схема  – Дії прокурора  по відновленню справи у зв’язку з нововиявленими обставинами (ст. 4008 КПК)

Прокурору району (міста), який має право витребувати справуДає відповідь про відсутність 
нововиявлених обставин 

Розслідує 
особисто

Заява (клопотання) заінтересованої особи, підприємства, установи, організації, 
посадової особи (учасники процесу та інші особи, яким надане таке право)

Виносить постанову про призначення розслідування 

Направляє для 
розслідування органам 

дізнання чи слідства

Дає відповідь про 
відмову у перегляді 

Виносить постанову 
про відмову у 

перегляді 

Справу з матеріалами 
розслідування направляє 

прокурору обласного рівня

Відмовляє у внесенні 
подання

Вносить подання в 
апеляційний суд про перегляд 

вироку місцевого суду

Справу з матеріалами розслідування про 
перегляд вироку апеляційного суду по 

першій чи другій інстанціях направляє в 
Генеральну прокуратуру України

Генеральний 
прокурор України

Вносить подання у Верховний 
Суд України про перегляд 
вироку апеляційного суду

Прокурор обласного рівня
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Таблиця  – Судові рішення, постановлені в процесі досудового слідства, 

попередньому чи судовому розгляді, на які не може бути подана  апеляція 

або скарга 

№ Судові рішення Правова основа 
1 На постанову судді про усунення 

захисника від участі у справі ч. 2 ст. 611 КПК
2 Постанова судді про проведення 

обшуку житла чи іншого володіння 
особи ч. 5 ст. 177 КПК

3 Постанова судді про примусову виїмку 
із житла чи іншого володіння особи ч. 4 ст. 178 КПК

4 Постанова судді про проведення 
огляду житла чи іншого володіння 
особи ч. 4 ст. 190 КПК

5 На постанову апеляційного суду про 
накладення арешту на кореспонденцію 
і зняття інформації з каналів зв’язку чи 
про відмову в цьому ч. 4 ст. 187 КПК

6 Постанова судді апеляційного чи 
Верховного Суду України про 
продовження строку тримання під 
вартою ч. 4 ст. 1653 КПК

7 Постанова судді про призначення 
справи до судового розгляду ч. 3 ст. 245 КПК

8 Постанова судді про зупинення справи 
чи направлення її за підсудністю ч. 4 ст. 249 КПК
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Таблиця  – Участь прокурорів у розгляді кримінальних справ судами

№ За видами 
Показники

2004 2005
1 Участь у розгляді справ судами 1 інстанції 

(місцевими, апеляційними всього) 368298 340495
2 Участь у розгляді справ судами прокурором 

АРК, області, іншими, прирівняними до них 45 42
3 Участь у розгляді справ судами заступниками 

прокурора АРК, області, інших, прирівняних 
до них 193 161

4 Участь у розгляді справ судами міськими, 
районними та прирівняними до них 
прокурорами 17565 16683

5 З поставновленням виправдувального вироку 
(осіб) 160 239

6 Участь у розгляді кримінальних справ 
апеляційним судом 1 інстанції
у тому числі 
- у попередньому розгляді справ
- з постановленням вироку

1981

981
937

1743

891
808

7 Участь у розгляді справ апеляційною 
інстанцією 
у тому числі 
- у судовому розгляді справ з прийняттям 
рішення
- з проведенням судового слідства

29259

26694

477

32808

29698

599
8 Участь у розгляді справ касаційною інстанцією 

у тому числі 
- щодо вироків і постанов 1 інстанції 
апеляційних судів 
- щодо постановлення в апеляційному порядку 
вироків і постанов
- щодо рішень, передбачених ч. 2 ст. 383 КПК
- за нововиявленими обставинами 
- за поданням суддів касаційного суду

7392

869

184
6199

0
75

7996

760

299
6879

0
52

9 Участь у розгляді справ, закритих за 
реабілітуючих підстав
у тому числі
- згідно з позицією прокурора 

9

4

43

11
10 Участь у розгляді судом питань, пов’язаних з 

виконанням вироків 81377 121708
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№ За видами 
Показники

2004 2005
11 Участь у розгляді справ про застосування 

примусових заходів медичного характеру 1212 1182
12 Участь у розгляді справ про скасування, зміну 

примусових заходів віднов. крим. справи 
(ст.ст. 422, 432 КПК) 1769 1107

13 Участь у розгляді справ про застосування до 
неповнолітніх примусових заходів виховного 
характеру 3007 2375

14 Участь у розгляді судом постанов органів 
досудового слідства про направлення справ 
для закриття 8354
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Таблиця  – Розглянуті апеляції, подання та клопотання прокурора (осіб)

№ За видами 
Задоволено Відхилено

2004 2005 2004 2005
1 Апеляції прокурора 8137 8545 1153 1525
2 Подання та клопотання в 

порядку ст. 4004 КПК 102 78 1 7
3 Касаційні подання на 

рішення 
- апеляційного суду першої 
інстанції 238 173 101 102
- постановлені в 
апеляційному порядку 15 12 8 14
- передбачені ч. 2 ст. 383 644 774 274 470

4

Таблиця  – Розглянуті апеляції, подання та клопотання прокурора (питому 

вага)

За видами 
Питома вага

2004 2005
Апеляції 87,6 % 84,9 %
Касації 70,1 % 62,1 %
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або держави в суді

 Представництво інтересів громадянина або держави в суді

Схема – Приводи для представництва прав і свобод громадян 

та інтересів держави у суді 

ПРИВОДИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРИВОДИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА 

Звернення 
юридичних та 
посадових осіб

Заява 
громадянина

Повідомлення в 
засобах масової 

інформації  

Власна 
ініціатива 
прокурора 
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Схема  – Обов’язкова участь прокурора у розгляді судами цивільних та 

господарських справ

Про усиновлення 
дітей

Про позбавлення 
батьківських прав

Про  захист 
житлових прав 
неповнолітніх

Про захист 
майнових прав 
неповнолітніх

Про відшкодування 
збитків  за рахунок 

державного бюджету

Про стягнення 
коштів до 
державного бюджету

Про звільнення від 
арешту майна, яке 
стягується в доход 

держави 

Про відшкодування 
завданих державі 
майнових збитків

Про банкрутство 
підприємств 

державної форми 
власності 

Обов’язкова участь прокурора Обов’язкова участь прокурора 
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Схема  – Форми представництва прокурора у цивільному 

і господарському процесах 

Звернення до суду з заявами або позовами про захист інтересів 
громадянина, держави  або про визнання незаконними правових 
актів, дій чи рішень органів і посадових осіб

Внесення апеляційного, касаційного подання або заяви про 
перегляд судових рішень за нововиявленими та винятковими 
обставинами і участь у цих процесах

Участь прокурора в суді при розгляді цивільних і господарських 
справ про захист прав і законних інтересів окремих громадян 
або держави 

ФОРМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРА У 
ЦИВІЛЬНОМУ І ГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПРОЦЕСАХ 

ФОРМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРА У 
ЦИВІЛЬНОМУ І ГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПРОЦЕСАХ 
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Схема  – Повноваження прокурора у судовому розгляді цивільного позову 

Знайомитись з матеріалами справи та робити необхідні виписки

Давати усні та письмові пояснення, заявляти клопотання

Брати участь у судових засіданнях, досліджувати та надавати 
докази

Подавати свої доводи, міркування, заперечення

Підтримувати або змінювати позови та заяви, з якими він 
звернувся до суду або відмовитись від них

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА
(ст.ст. 27, 46 ЦПК України)

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА
(ст.ст. 27, 46 ЦПК України)
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Схема  – Повноваження прокурора у господарському процесі

 

Знайомитись з матеріалами справи та робити для себе  з них 
витяги, знімати копії

Заявляти клопотання та відводи, заперечувати проти клопотань і 
доводів інших учасників процесу

Брати участь у судових засіданнях, давати пояснення, надавати 
докази та брати участь у їх дослідженні 

Підтримувати поданий позов та відмовитись від нього

Отримувати копію рішень, ухвал, постанов, вносити апеляційне, 
касаційне й окреме подання на рішення, ухвали та постанови 
суду

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА
(ст.ст.  22, 29 ГПК)

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА
(ст.ст.  22, 29 ГПК)
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Схема  –  Форма і зміст апеляційного (касаційного) подання прокурора 

АПЕЛЯЦІЙНЕ (КАСАЦІЙНЕ) 
ПОДАННЯ ПРОКУРОРА

АПЕЛЯЦІЙНЕ (КАСАЦІЙНЕ) 
ПОДАННЯ ПРОКУРОРА

Дані про особу прокурора, який вніс апеляційне (касаційне) подання, 
адреса, поштовий індекс, номери засобів зв’язку 

Повна і точна назва інших осіб, які беруть участь у справі, їх місце 
проживання або знаходження, поштовий індекс, номери засобів 
зв’язку

Посилання на рішення (ухвалу) суду, обставини справи та межі 
оскарження

Обґрунтування подання (у чому полягає неправильність рішення чи 
ухвали суду, обставини справи та закон, яким спростовується 
рішення, нові факти чи засоби доказування, які мають значення для 
справи, і заперечення проти доказів, коли суд першої інстанції 
необґрунтовано відмовив у їх прийнятті або коли можливість їх 
подання раніше зумовлена поважними причинами)

Обґрунтування касаційного подання (назви закону, з порушенням 
норм якого постановлено рішення, ухвала; в чому полягає 
порушення або неправильне застосування закону)

Клопотання прокурора щодо зміни або скасування судового  
рішнння

Перелік письмових матеріалів, що подаються до апеляційного чи 
касаційного подання

Назва суду, до якого подається апеляційне (чи касаційне) подання 
прокурора 
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Схема  – Підстави для внесення заяви прокурором про перегляд рішень і 
ухвал судів першої інстанції, апеляційної та касаційної інстанцій за 

нововиявленими обставинами
 

ПІДСТАВИ  (ст. 361 ЦПК України)ПІДСТАВИ  (ст. 361 ЦПК України)

Істотні для справи обставини, що не могли бути 
відомі заявникові

Завідомо неправдиві показання свідків, завідомо 
неправдиві висновки експерта, завідомо 
неправдивий переклад, фальшивість документів 
або речових доказів, що потягло за собою 
ухвалення незаконного рішення, що встановлено 
вироком суд, який набрав законної сили

Злочинні дії сторін, інших осіб, які брали участь 
у справі, чи злочинні діяння суддів, вчинені під 
час розгляду цієї справи, встановлені вироком 
суду, що набрав законної  сили

Скасування рішення, вироку чи ухвали 
(постанови) суду або постанови іншого органу, 
що стали підставою для постановлення цього 
рішення, цієї ухвали

Визнання неконституційним закону, 
застосованого судом при вирішенні справи
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Схема  – Підстави для внесення заяви прокурором про перегляд справи за 

винятковими обставинами

Виявлене після касаційного розгляду справи 
неоднозначне застосування судами загальної юрисдикції 
одного й того ж положення закону або його застосування 
всупереч нормам Конституції України

Якщо на підставі цих рішень міжнародна судова 
інстанція, юрисдикція якої визнана Україною, 
встановила факт порушення Україною міжнародних 
зобов’язань 

ПІДСТАВИ 
(ст.  357 ЦПК України)

ПІДСТАВИ 
(ст.  357 ЦПК України)



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.2. Представництво інтересів громадянина  
або держави в суді

Схема  – Завдання прокурора в адміністративному процесі

ЗАВДАННЯЗАВДАННЯ

Сприяти захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин

Сприяти дотриманню принципів адміністративного 
судочинства 

Сприяти об’єктивному і повному дослідженню обставин 
справи 

Сприяти своєчасному виправленню судових помилок
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Схема  – Принципи  адміністративного судочинства (ст. 7 КАСУ)

ПРИНЦИПИ:ПРИНЦИПИ:

Верховенство права

Законність

Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед 
законом і судом

Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування 
всіх обставин у справі

Гласність і відкритість адміністративного процесу

Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 
адміністративного суду

Обов’язковість судових рішень



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.2. Представництво інтересів громадянина  
або держави в суді

Схема  – Інстанційна підсудність адміністративних справ (ст. 20 КАСУ)

Верховний Суд України
Судова палата з 

адміністративних справ 

Вищий адміністративний 
суд України

Апеляційний адміністративний 
суд України

Місцеві адміністративні суди

Окружний адміністративний 
суд

Місцевий загальний суд як 
адміністративний суд

- переглядає судові рішення 
адміністративних судів за 
винятковими обставинами.

- діє як суд першої інстанції;
- переглядає судові рішення місцевих 
та апеляційних адміністративних 
судів у касаційному порядку;
- переглядає в апеляційному порядку 
судові рішення окружного 
адміністративного суду, 
територіальна юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ. (ч. 6 ст. 
177 КАСУ)

- переглядає судові рішення місцевих 
адміністративних судів, які 
знаходяться у межах їхньої 
територіальної юрисдикції, в 
апеляційному порядку 

- вирішують адміністративні справи 
як суди першої інстанції.
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Схема  – Компетенція адміністративних судів щодо вирішення 

адміністративних справ (ч. 1 ст. 17 КАСУ)

КОМПЕТЕНЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЯ 

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних 
повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-
правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи 
бездіяльності

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 
проходження, звільнення з публічної служби

Спори між суб’єктами владних повноважень з приводу 
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі 
делегованих повноважень, а також спори, які виникають з 
приводу укладання та виконання адміністративних договорів

Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у 
випадках, встановлених законом

Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом 
чи процесом референдуму
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Схема  – Публічно-правові спори, на які не поширюється компетенція 

адміністративних судів (ч. 2 ст. 17 КАСУ)

СПРАВИ:СПРАВИ:

Що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України

Що вирішуються в порядку кримінального судочинства

Про накладення адміністративних стягнень

Щодо відносин, які відповідно до закону, статуту віднесені до 
внутрішньої діяльності або виключної компетенції об’єднання 
громадян
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Примітка: Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-

правові спори, крім спорів, для яких законом встановлено інший 

порядок судового вирішення (ч. 2 ст. 4 КАСУ).

Схема  – Предмет оскарження до адміністративних судів

Рішення Бездіяльність

ПРЕДМЕТ ОСКАРЖЕННЯ ПРЕДМЕТ ОСКАРЖЕННЯ 

Дії

Суб’єкти владних повноважень, в т.ч.:

органи державної 
влади, їх посадові і 

службові особи

органи місцевого 
самоврядування, їх 
посадові і службові 

особи

інші суб’єкти, в тому 
числі при виконанні 

делегованих 
повноважень
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Примітка:  повноваження  законного  представника  підтверджуються 

документами,  які  стверджують  займану  ним  посаду  (ч. 2 

ст. 58 КАСУ)

Схема  – Форми участі прокурора в адміністративному судочинстві

Сторона або третя 
особа у справі

Законний 
представник 

сторони та третьої 
особи 

ПРОКУРОР ДІЄ В ПРОЦЕСІ ЯКПРОКУРОР ДІЄ В ПРОЦЕСІ ЯК
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Примітка:  Прокурор  не  може  закривати  справу  примиренням  (ч.  1  ст.  61 

КАСУ)

Схема  – Форми представництва прокурором інтересів інших осіб в 

адміністративному судочинстві

ПРОКУРОР ЗДІЙСНЮЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ 

ШЛЯХОМ 

ПРОКУРОР ЗДІЙСНЮЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ 

ШЛЯХОМ 

Звернення до 
адміністративного суду з 

адміністративними позовами 
про захист прав, свобод та 

інтересів інших осіб

Участі у справах на будь-якій 
стадії адміністративного 

процесу
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Примітка:  Прокурор може здійснювати представництво на будь-якій стадії 

адміністративного  процесу   (ч.  5  ст.  36  Закону  України  “Про 

прокуратуру” та ч. 2 ст. 60 КАСУ)

Схема  – Стадії адміністративного процесу 

СТАДІЇСТАДІЇ

Звернення до адміністративного суду та відкриття 
провадження

Підготовче провадження

Судовий розгляд справи

Апеляційне провадження

Виконання судових рішень

Касаційне провадження

Провадження за винятковими обставинами 

Провадження за нововиявленими обставинами 

Перегляд судових рішень
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Схема  – Процесуальні строки а адміністративному судочинстві

Строк звернення до суду за 
захистом прав і свобод та 
інтересів особи 

Строк подання заяви про 
апеляційне оскарження 
постанови суду першої ін 
станції 

Строк подання апеляційної 
скарги на постанову суду 
першої інстанції

Один рік з дня, коли особа дізналася 
або повинна була дізнатися про 
порушення своїх прав або з дня, 
коли позивач дізнався про рішення 
суб’єкта владних повноважень за 
результатами розгляду його справи 
(процедура досудового порядку 
вирішення спору)

Протягом 10 днів з дня її 
проголошення або з дня складання в 
повному обсязі

Протягом 20 днів після подання 
заяви про апеляційне оскарження

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
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Схема  – Особливості повноважень прокурора, який захищає права, свободи 

та інтереси інших осіб в адміністративному судочинстві (ст. 61 КАСУ)

ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРАОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА

Не може закінчувати справу примиренням

Відмова прокурора від адміністративного позову або зміна 
позовних вимог не позбавляє особу, на захист прав, свобод та 
інтересів якої було подано позов, права вимагати від суду його 
розгляду в попередньому обсязі

Якщо дієздатна фізична особа,  на захист якої подано позов,  не 
підтримує позовні вимоги,  суд залишає позовну заяву без 
розгляду

Прокурор,  який не брав участі у справі, має  право 
знайомитися із справою в суді для вирішення питання про 
подання скарги або заяви про її перегляд
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Примітка: Всі особи, які беруть участь у справі,  мають рівні процесуальні 

права та обов’язки (ч. 1 ст. 49 КАСУ)

Схема  – Права прокурора як особи, яка бере участь у справі (ст. 49 КАСУ)

ПРАВА:ПРАВА:

Знати про час і місце розгляду справи, про всі судові рішення, 
що їх стосуються

Знайомитись з матеріалами справи

Заявляти клопотання і відводи

Давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення

Подавати докази, брати участь у їх дослідженні

Висловлювати свою думку, задавати питання іншим особам

Подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань 
інших осіб

Знайомитись з технічним записом та журналом судового 
засідання і подавати письмові зауваження до них

Робити виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати 
копії судових рішень

Оскаржувати судові рішення у частині, що стосується його 
інтересів

Користуватися іншими процесуальними правами, наданими 
КАСУ

Свобода надання доказів (ч. 1 ст. 11 КАСУ)

Знайомитись з судовими рішеннями (ч. 2 ст. 12 КАСУ)

Використовувати портативні аудіотехнічні засоби в залі 
суду (ч. 8 ст. 12 КАСУ)

Користуватися рідною мовою або мовою, якою він володіє, а 
також послугами перекладача (ч. 2 ст. 15 КАСУ)
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Схема  – Повноваження прокурора у підготовчому провадженні в 

адміністративному суді І-ї інстанції 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРАПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА

Заявляти клопотання про вжиття заходів щодо невідкладного 
розгляду справи (ч. 3 ст. 110 КАСУ)

Заявляти клопотання про зупинення провадження на час, 
необхідний для примирення (ч. 2 ст. 113 КАСУ)

Знайомитись з матеріалами справи, робити з них виписки та 
копії (ч. 1 ст. 119 КАСУ)

Право відмовитися від адміністративного позову повністю або 
частково (ч. 1 ст. 112 КАСУ)

Заявляти клопотання про вжиття заходів забезпечення 
адміністративного позову (ч. 2 ст. 117 КАСУ)

За власний рахунок замовляти та отримувати в суді засвідчені 
копії документів та виписок з них (ч. 2 ст. 119 КАСУ)
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ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРАПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА

Заявляти клопотання про розгляд справи за його відсутності  
(ч. 3 ст. 122 КАСУ)

Заявляти суду клопотання, висловлювати свою думку щодо 
клопотань інших осіб (ч. 1 ст. 133 КАСУ)

Змінити позовні вимоги протягом всього часу судового 
розгляду, подавши письмову заяву від імені позивача (ч. 1 ст. 
137 КАСУ)

Давати пояснення суду (ч. 2 ст. 139 КАСУ)

Першим допитувати свідка, викликаного до суду за його 
клопотанням (ч. 6 ст. 141 КАСУ)

Задавати питання свідкам, експертам, спеціалістам з приводу 
письмових доказів (ч. 2 ст. 143 КАСУ)

Давати свої пояснення з приводу протоколів огляду речових 
доказів, виконання судових доручень, огляду доказів на місці 
(ч. 2 ст. 145 КАСУ )

Заявляти відводи складу суду, експерту, перекладачу, 
спеціалісту, секретарю судового засідання (ч. 1 ст. 127 КАСУ)

Задавати питання іншим учасникам процесу (ч. 5 ст. 139 
КАСУ)

Заявляти клопотання про повторний допит свідка (ч. 10 ст. 141 
КАСУ)

Просити суд виключити документ з числа доказів (ч. 3 ст. 143 
КАСУ)

Давати пояснення з приводу відтворення в суді звуко- і 
відеозаписів (ч. 1 ст. 146 КАСУ )
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Схема  – Повноваження прокурора у судовому розгляді справи в 

адміністративному суді І-ї інстанції  

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА (продовження)ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА (продовження)

Задавати питання експерту з приводу його висновку (ч. 2 ст. 
148 КАСУ)

Давати додаткові пояснення чи надавати додаткові докази (ч. 1 
ст. 151 КАСУ)

Заявляти клопотання про поновлення зупиненого провадження 
за наявності для цього підстав (ч. 5 ст. 156 КАСУ)

Отримувати в суді копію постанови чи ухвали суду (ч. 3 ст. 
167 КАСУ)

Оскаржувати судові рішення (ухвали) 

Задавати питання спеціалісту щодо суті його усних 
консультацій чи письмових пояснень (ч. 2 ст. 149 КАСУ)

Виступати з промовою у судових дебатах (ч. 1 ст. 152 КАСУ )

Обмінятись репліками після закінчення судових дебатів (ч. 6 
ст. 152 КАСУ)

Подавати суду заяву про виправлення описок і помилок у 
судовому рішенні (ч. 1 ст. 169 КАСУ)

Подавати суду заяву про роз’яснення судового рішення (ч. 1 
ст. 170 КАСУ)
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Схема  – Учать прокурора в апеляційному провадженні в адміністративному 

судочинстві 

УЧАСТЬ ПРОКУРОРАУЧАСТЬ ПРОКУРОРА

Оскаржує постанови суду першої інстанції повністю або 
частково (ч. 1 ст. 185 КАСУ)

Подає заперечення на апеляційну скаргу інших осіб (ч. 1 ст. 
191 КАСУ)

Має право приєднуватися до апеляційної скарги іншої особи 
(ч. 1 ст. 192 КАСУ)

Може відмовитися від своєї скарги або змінити її (ч. 1 ст. 193 
КАСУ)

Заявляти клопотання про надання часу для вивчення змінених 
апеляційних скарг і підготовки на них заперечень (ч. 3 ст. 193 
КАСУ)

Заявляти суду апеляційної інстанції клопотання про 
дослідження нових доказів (ч. 2 ст. 195 КАСУ)

Давати пояснення і виступати у судових дебатах в суді 
апеляційної інстанції  (ч. 3 ст. 196 КАСУ)

Заявляти клопотання про розгляд справи за його відсутності  
(ч. 1 ст. 197 КАСУ)

Оскаржувати  рішення суду апеляційної інстанції в 
касаційному порядку (ч. 1 ст. 211 КАСУ)
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Схема  – Повноваження прокурора в касаційному провадженні в 

адміністративному судочинстві 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРАПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА

Право на касаційне оскарження (ст. 211 КАСУ)

Скарги подаються протягом одного місяця після 
набрання законної сили судовим рішенням 
апеляційного суду крім випадків, передбачених 
законом 

Право подати заперечення на касаційну скаргу (ст. 216 КАСУ)

Право приєднатися до касаційної скарги іншої особи 
(ст. 217 КАСУ)

Право відмовитися від касаційної скарги або змінити її
(ст. 218 КАСУ)

Право брати участь у касаційному розгляді справи, заявляти 
клопотання, давати пояснення
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Примітка:  Провадження  за  винятковими  обставинами  здійснюється  за 

правилами,  встановленими  цим  Кодексом  для  касаційного 

провадження.

Схема  – Провадження за винятковими обставинами в адміністративному 

судочинстві 

Суб’єкт оскарження

Предмет оскарження 

Строк оскарження

ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВИНЯТКОВИМИ 
ОБСТАВИНАМИ

Право на оскарження до Верховного Суду України мають 
особи, які брали участь у справі

Судові рішення в адміністративних справах після їх перегляду 
в касаційному порядку

Судові рішення суду касаційної інстанції 

Судові рішення Верховного Суду України, що порушують 
міжнародні зобов’язання України (ст. 236 КАСУ)

Неоднакового застосування судом (судами) касаційної 
інстанції однієї й тієї самої норми права

Протягом одного місяця з дня відкриття обставин (ст. 237 
КАСУ),  але цей строк може бути поновлений

Визнання судових рішень міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують 
міжнародні зобов’язання України

Підстави оскарження (ст. 237 КАСУ)
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Схема  – Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному 

судочинстві 

Право подати заяву

На які рішення 

Строк оскарження

ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ 
ОБСТАВИНАМИ

ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ 
ОБСТАВИНАМИ

Особа, яка бере участь у справі

На рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили 
(ч. 1 ст. 246 КАСУ)

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути 
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

Протягом одного місяця після того, як особа дізналася про 
нововиявлені обставини (ст. 247 КАСУ)

Встановлення вироком суду вини судді

Підстави оскарження (ч. 2 ст. 245 КАСУ)

Особи, інтереси яких зачіпає судове рішення 

Встановлення вироком суду фальшивості доказів 

Порядок подання та розгляду заяви

До суду, який допустив помилку

Розглядається за загальними правилами протягом двох місяців

Рішення може бути оскаржене в загальному порядку 
(ст.ст. 249. 250 КАСУ) 

Скасування судового рішення, яке стало підставою для 
вирішення справи

Неконституційність правовго акту, застосованого судом 
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Таблиця  – Позови (заяви) прокурора до суду, пред’явлені і розглянуті у 

цивільному та кримінальному судочинстві у 2005 р.

Показник Всього

Позови на 
захист 

державних 
інтересів

Позови в 
інтересах 
громадян

Пред’явлено позовів (заяв) 73730 32576 39818
Прийнято позовів (заяв) 58191 29834 37232
Розглянуто судом позовів 
(заяв) 57033 23064 33173
Задоволено судом позовів 
(заяв) 55837 22592 32580
Сума, на яку задоволено 
позови судом (у тис. грн.) 79767 50679 29086
Сума, добровільно 
відшкодована відповідачами 
за закритими справами 
(у тис. грн.) 12320 5745 6575
Сума, на яку реально 
виконано рішення суду 
(у тис. грн.) 52712 30059 22648
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32576
44,18% 1336

1,81%

39818
54,01%

- позови на захист державних інтересів (32576 позовів)

- позови в інтересах громадян (39818 позовів)

- інші позови (1336 позовів)

Діаграма  – Позови (заяви) прокурора до суду, пред’явлені і розглянуті у 

цивільному і кримінальному судочинстві у 2005 році (всього – 73730 позовів) 
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50679
63,53%

2
0,003%

29086
36,46%

- позови на захист державних інтересів (50679 тис. грн.)

- позови в інтересах громадян (29086 тис. грн.)

- інші позови (2 тис. грн.)

Діаграма  – Сума, на яку задоволено позовів судом за 2005 р. 

(всього – 79767 тис. грн.) 
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Таблиця   –  Позови (заяви) прокурора до господарського суду, в інтересах 

держави і громадян 

Показник

2004 рік 2005 рік

всього 
у тому 

числі до 
бюджету

всього
у тому 

числі до 
бюджету

Пред’явлено позовів (заяв) 37070 - 36074 -
Розглянуто судом позовів 
(заяв) 25242 - 25752 -
Задоволено судом позовів 
(заяв) 24298 - 24464 -
Сума, на яку задоволено 
позови судом (у тис. грн.) 832985 412647 5235446 275313
Сума, добровільно 
відшкодована відповідачами 
за закритими справами  
(у тис. грн.) 116518 53999 506469 141780
Сума, на яку реально 
виконано рішення суду  
(у тис. грн.) 458326 161130 4983313 133784
Відсоток виконання рішень 
суду 55,0 39,1 95,2 48,6
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Таблиця   –   Категорії  позовів  (заяв)  прокурора  до господарського  суду  

за 2005 р.

Категорія позовів Розглянуто Задоволено

Про приватизацію 175 139
Про оподаткування, стягнення 
сум до бюджету 4294 4189
У паливно-енергетичному 
комплексі 2314 2156
У банках і банківській сфері 110 103
Проти легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом 278 269
Про охорону навколишнього 
природного середовища 1194 1110
Пов’язаних з банкрутством 451 445
У сфері земельних відносин 2787 2527
Про стягнення сум в інтересах 
органів і фондів соціальної 
спрямованості 7735 7506
Виконання судових рішень 17 16
Про визнання недійсним актів 384 361
Про визнання угод (правочинів) 
недійсними 330 271
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0
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600

800
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Внесено подань (скарг) 991 286

Задоволено подань
(скарг)

500 63

Доля задоволених
подань

60% 22%

апеляційні подання (скарги) - касаційні подання (скарги)

Діаграма  – Ініціювання прокурорами перегляду судових рішень 

у цивільному судочинстві (2005 р.) 
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Задоволено подань
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Доля задоволених
подань

39% 26%

апеляційні подання 
(скарги) 

- касаційні подання 
(скарги)

Діаграма  – Ініціювання прокурорами  перегляду судових рішень 

у господарському судочинстві (2005 р.) 
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 Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність

Схема  – Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

ЗАВДАННЯ НАГЛЯДУЗАВДАННЯ НАГЛЯДУ

Своєчасно перевіряти наявність законних підстав для 
проведення ОРД

Постійно здійснювати перевірки відповідності вимогам 
закону рішень посадових осіб підрозділів, які здійснюють 
ОРД

Забезпечити постійний нагляд за тим, щоб оперативно-
розшукові заходи проводились уповноваженими особами за 
наявності законних підстав, відповідно до мети й завдань та 
з додержанням умов і порядку 

Здійснювати перевірки з тим, щоб не були обмежені права і 
законні інтереси осіб, які допомагають здійснювати ОРД

Стежити за тим, щоб органи, які здійснюють ОРД, вживали 
всіх передбачених законом заходів для вирішення завдань 
оперативно-розшукової діяльності 
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Примітка. – Проведення ОРД іншими органами та особами забороняється 
(ч. 2 ст. 5 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”)

Схема  – Підрозділи, які проводять оперативно-розшукову діяльність 

ОПЕРАТИВНІ 
ПІДРОЗДІЛИ

(ч. 1 ст. 5 
Закону України 

“Про оперативно-
розшукову 
діяльність”)

МВС СБУ України 
Служба 

зовнішньої 
розвідки

Державна 
прикордонна 

служба України

Розвідувальний 
орган 

міністерства 
оборони України 

Управління 
державної 
охорони

Органи 
податкової 

служби

Державний 
департамент 

України з питань 
виконання 
покарань
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Схема  – Предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, 

які проводять оперативно-розшукову діяльність 

ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ
(п. 4 Наказу ГПУ № 4-1 ГН від 19.09.2005 р.)

ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ
(п. 4 Наказу ГПУ № 4-1 ГН від 19.09.2005 р.)

Наявність законних підстав для проведення ОРД, заведення 
оперативно-розшукових справ (ОРС)

Наявність повноважень в осіб, які здійснюють ОРД 

Законність і припустимість застосування оперативно-розшукових 
та технічних засобів, спеціальних речовин при проведенні ОРД

Дотримання умов і порядку проведення оперативно-розшукових 
заходів, залучення громадян до їх здійснення 

Законність застосування окремих обмежень прав і свобод 
людини, обґрунтованість подань до суду про надання дозволу на 
проведення оперативно-розшукових заходів 

Законності ведення (продовження, припинення та закриття) ОРС

Законність використання результатів ОРД

Відповідність закону відомчих нормативно-правових актів з 
питань проведення ОРД
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Схема  – Питання які не належать до предмету прокурорського нагляду за 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність 

НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ПРЕДМЕТУ НАГЛЯДУ
(ч. 3 ст. 14 Закону України 

“Про оперативно-розшукову діяльність ”)

НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ПРЕДМЕТУ НАГЛЯДУ
(ч. 3 ст. 14 Закону України 

“Про оперативно-розшукову діяльність ”)

Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають з 
розвідувальним органом України

Належність конкретних осіб до кадрового складу 
розвідувальних органів 

Форми, методи і засоби розвідувальної діяльності

Організаційно-штатна структура розвідувальних органів 
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Примітка. – Прокурор перевіряє відповідність вимогам зазначених законів 

дій та рішень суб’єктів ОРД.

Схема  –Закони, на відповідність яким прокурор перевіряє діяльність органів, 

які проводять ОРД

ПРОКУРОР ПЕРЕВІРЯЄ 
ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ:

ПРОКУРОР ПЕРЕВІРЯЄ 
ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ:

Конституції України 

Кримінального кодексу України 

Кримінально-процесуального кодексу України 

Закону України “Про оперативно-розшукову 
діяльність”

Закону України “Про контррозвідувальну 
діяльність”

Закону України “Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю”

Закону України “Про заходи протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та 
зловживанню ними”

Інших законів, що мають відношення до ОРД 
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Схема 2.3.6. – Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність

Безперешкодно входити в усі приміщення органів, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність

Вимагати для перевірки нормативно-правові акти щодо оперативно-
розшукової діяльності, оперативно-розшукові справи, реєстраційні, 
облікові, звітні, статистичні документи та інші відомості про 
здійснення оперативно-розшукових заходів

Доручати керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих 
їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону 

Давати письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових 
заходів в інтересах кримінального судочинства, про розшук осіб, які 
безвісно відсутні 

Давати згоду на продовження строку проведення ОРД

Отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових 
осіб органів, які проводять ОРД

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА 
(ст. 14 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”)

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА 
(ст. 14 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”)

Перевіряти скарги на порушення законів органами, які проводять 
ОРД, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-
розшуковими матеріалами

Скасовувати незаконні постанови про заведення або закриття 
оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення ОРД чи 
про інші рішення, що суперечать вимогам закону

Вживати заходів щодо усунення порушень законності під час 
проведення ОРД і щодо притягнення винних до встановленої законом 
відповідальності

Оскаржувати постанову суду про дозвіл або відмову в наданні дозволу 
на проведення ОРД
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Схема   – Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність 

(продовження)

Знайомитись з оригіналами оперативно-розшукових 
документів та журналами їх реєстрації та обліку

Складати довідку за наслідками перевірки 
відповідно до правил таємного діловодства

Вимагати письмові пояснення від службових осіб, 
які здійснюють ОРД

Надавати письмові вказівки про проведення ОРД, 
спрямовані на: розкриття злочину; розшук осіб, які 
приховуються від органів розслідування і суду; осіб, 
які ухиляються від відбування покарання; безвісно 
відсутніх 

Перевіряти постанови суду про надання дозволу на 
проведення ОРД і своєчасно їх оскаржувати 

ПРОКУРОР МАЄ ПРАВО
(п. 5 Наказу ГПУ № 4/1 гн від 19.09.2005 р.)

ПРОКУРОР МАЄ ПРАВО
(п. 5 Наказу ГПУ № 4/1 гн від 19.09.2005 р.)
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Схема  – Обов’язки прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність 

Своєчасно реагувати на незаконні судові рішення 
про надання дозволу на проведення ОРД

Реєструвати подання оперативних підрозділів для 
погодження в спеціальному журналі обліку

Реагувати на виявлені порушення

Давати доручення керівникам правоохоронних 
органів щодо проведення перевірок у підвідомчих 
оперативних підрозділах

Аналізувати матеріали перевірок

ОБОВ’ЯЗКИ ПРОКУРОРАОБОВ’ЯЗКИ ПРОКУРОРА

Вживати заходів щодо забезпечення захисту від 
розголошення даних про ОРД
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Схема  – Підстави для перевірок прокурором законності проведення 

оперативно-розшукових заходів

ПІДСТАВИ
(п. 3 Наказу ГПУ № 4/1 гн від 19.09.05)

ПІДСТАВИ
(п. 3 Наказу ГПУ № 4/1 гн від 19.09.05)

Планові заходи з урахуванням стану законності 

Дані про відсутність позитивних результатів розшуку осіб

Інформація про неналежне реагування на доручення 
слідчого, органа дізнання, суду або прокурора 

Повідомлення слідчого щодо проведення оперативно-
розшукових заходів у порядку ст.ст. 187, 187-1 КПК 
України під час розслідування кримінальних справ

Ініціювання керівниками відповідних управлінь і відділів 
прокуратури або вказівки прокурора вищого рівня

Інформація про неналежне виконання вказівок прокурора 
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Схема  –Види перевірок додержання законності органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність 

Перевірка законності 
підстав для проведення 
оперативно-розшукової 
діяльності 

Перевірка законності строків 
ведення оперативно-
розшукових справ, їх 

продовження, припинення, 
поновлення

ВИДИ ПЕРЕВІРОКВИДИ ПЕРЕВІРОК

Перевірка законності 
застосування окремих 

обмежень прав і свобод 
людини, у тому числі щодо 

недоторканності особистого 
життя і таємниці 

листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції, банківських 

вкладів і рахунків

Перевірка законності 
заведення та закриття 
оперативно-розшукових 
справ

Перевірка законності та 
обґрунтованості подань 
до суду про надання 
дозволу на проведення 
окремих оперативно-
розшукових заходів 

Перевірка законності  
відомчих наказів, 

інструкцій, розпоряджень з 
питань проведення 

оперативно-розшукової 
діяльності, відповідності їх 

закону 

Перевірка дотримання прав 
громадян при проведенні 
оперативно-розшукових 

заходів 
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Схема  –Основні критерії оцінки  ефективності прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
(п. 9 Наказу ГПУ № 4/1 гн 

від 19.09.2005 р.)

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
(п. 9 Наказу ГПУ № 4/1 гн 

від 19.09.2005 р.)

Стан додержання прав 
людини і громадянина

Своєчасність реагування 
на порушення законності 
при здійсненні ОРД

Вжиття невідкладних 
заходів до поновлення 
порушених прав та 
притягнення винних осіб 
до відповідальності 
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З ознаками ОГ і ЗО 2849 1228

На транспорті 1903

Всього 48511 5942

Органами МВС Органами СБУ

Діаграма  – Перевірено прокурорами оперативно-розшукових 

справ у 2005 р.
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Органами МВС Органами СБУ

Діаграма  – Розглянуто подань та постанов дисциплінарного провадження, 

внесених прокурорами у 2005 р. 
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Діаграма  – Притягнуто до дисциплінарної відповідальності за документами 

прокурорського реагування у 2005 р. 
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Діаграма  – Скасовано прокурорами незаконних постанов у 2005 р. 
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Діаграма  – Виявлено прокурорами фактів проведення ОРЗ без дозволу суду 

у 2005 р.
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 Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та  
досудове слідство

Схема  – Предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, 

які проводять дізнання та досудове слідство

(ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 30 Закону України “Про прокуратуру”)

Додержання прав та свобод громадян при проведенні дізнання та 
слідства

Додержання визначеного законом порядку розгляду заяв і 
повідомлень про вчинення або підготовку злочинів, порушення 
кримінальної справи

Додержання визначеного законом порядку проведення дізнання та 
досудового слідства, припинення та закриття справ

Законність рішень, які приймають органи дізнання і досудового 
слідства 

ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ 

Законність затримання особи та обрання запобіжних заходів 

Додержання строків провадження слідства та тримання під вартою
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Примітка: Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій 

правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю (ч. 3 ст. 29 

Закону України “Про прокуратуру”).

Схема  – Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять дізнання та досудове слідство

(ч. 2 ст. 29 Закону України “Про прокуратуру”)

Розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свободи власності, прав 
підприємств, установ, організацій від злочинних посягань

Виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за 
вчинені злочини

Запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної 
відповідальності

Охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під 
слідством 

ЗАВДАННЯ  НАГЛЯДУ СПРИЯТИ 
(ст. 29 Закону України “Про прокуратуру”)

ЗАВДАННЯ  НАГЛЯДУ СПРИЯТИ 
(ст. 29 Закону України “Про прокуратуру”)

Здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та 
умов, що сприяють їх вчиненню
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Схема  – Система органів досудового слідства

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВАСИСТЕМА ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Прокуратура України

слідчі прокуратури

Служба безпеки 
України 

слідчі СБУ

Міністерство внутрішніх 
справ України

слідчі органів внутрішніх 
справ 

Державна податкова 
адміністрація України 

слідчі податкової міліції
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Схема  – Система органів дізнання

СИСТЕМА 
ОРГАНІВ 

ДІЗНАННЯ
(ст. 101 КПК)

СИСТЕМА 
ОРГАНІВ 

ДІЗНАННЯ
(ст. 101 КПК)

Міліція

Начальники органів 
управління Військової 
служби правопорядку у 

Збройних Силах України та 
їх заступники з питань 
провадження дізнання

Командири (начальники) 
військових частин, 

з’єднань, начальники 
військових установ

Командири кораблів

Податкова міліція – у 
справах про ухилення від 
сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів), 

страхових внесків на 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування, а також у 
справах про приховування 

валютної виручки

Органи безпеки – у 
справах, віднесених 

законом до їх відання

Органи прикордонної 
служби – у справах про 
порушення державного 

кордону

Капітани морських суден, 
що перебувають у 
далекому плаванні

Митні органи – 
в справах про контрабанду

Начальники установ 
виконання покарань

Органи державного 
пожежного нагляду
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Схема  – Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням 

законів органами дізнання і досудового слідства 

У МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОКУРОР
(ст. 227 КПК України)

У МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОКУРОР
(ст. 227 КПК України)

Вимагає від органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, 
документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового 
слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз на 
місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та 
повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини
Скасовує незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та осіб, які провадять дізнання

Доручає органам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття під варту, 
проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших 
слідчих дій, а також дає вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів 
і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що перебувають у провадженні прокурора 
або слідчого прокуратури
Бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в необхідних випадках 
особисто провадить окремі слідчі дії або розслідування в повному обсязі по будь-якій 
справі
Санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та інші дії 
слідчого і органу дізнання у випадках, передбачених КПК

Дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про обрання, зміну або скасування 
запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих слідчих дій та розшук 
осіб, які вчинили злочини

Продовжує строк розслідування у випадках і в порядку, встановлених КПК
Дає згоду або подає до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту, а також про продовження строку тримання під вартою в порядку, 
встановленому КПК
Повертає кримінальні справи досудового слідства зі своїми вказівками щодо 
провадження додаткового розслідування
Вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку справу, передає справу від 
одного органу досудового слідства іншому, а також від одного слідчого іншому з метою 
забезпечення найбільш повного і об’єктивного розслідування

Усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого від дальшого ведення дізнання або 
досудового слідства, якщо вони допустили порушення закону при розслідуванні справи
Порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні; закриває або зупиняє 
провадження в кримінальних справах; дає згоду на закриття кримінальної справи 
слідчим в тих випадках, коли це передбачено КПК; затверджує обвинувальні висновки 
(постанови); направляє кримінальні справи до суду
Вирішує питання про допущення захисника до участі в справі
Здійснює також інші повноваження, надані йому КПК
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Схема  – Стадії нагляду за додержанням законів органами дізнання та 

досудового слідства 

СТАДІЇ НАГЛЯДУ СТАДІЇ НАГЛЯДУ 

Прийом, реєстрація та вирішення заяв і повідомлень про злочини 

Порушення кримінальної справи

Проведення окремих слідчих дій

Притягнення особи як обвинуваченого

Продовження строків слідства та тримання під вартою

Затримання підозрюваного і застосування до нього запобіжного заходу  – 
тримання під вартою

Закінчення досудового слідства, закриття досудового слідства або 
направлення справи до суду

Розгляд скарг на дії особи, яка проводить дізнання та слідчого
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Схема  – Види повноважень прокурора при здійсненні нагляду за органами 

дізнання та слідства 

ВИДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРАВИДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА

Спрямовані на 
запобігання порушень 
законності 

Відвід слідчого, або особи, яка 
проводить дізнанняВідмова у дачі санкції на 
проведення слідчих дій Ненадання згоди на закриття 
справи, обрання запобіжного 
заходу – тримання під вартою

Спрямовані на виявлення 
порушень законності 

Витребування і перевірка 
матеріалів справиРозгляд заяв і скарг учасників 
процесуУчасть у слідчих діях
Дача доручень начальнику органу 
дізнання чи слідства про 
проведення перевірки

Спрямовані на 
усунення  порушень 
законності 

Скасування незаконних постанов 

Дача вказівок про проведення 
слідчих дій

Повернення справи на додаткове 
розслідування
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Примітка: Про прийняті ним рішення прокурор складає мотивовану 

постанову (ч. 1 ст. 130 КПК)

Схема  – Заходи правового реагування прокурора на виявлені порушення 

закону в діяльності органів дізнання та досудового слідства 

Скасування постанови про порушення, відмову в порушенні, 
зупинення або закриття кримінальної справи (ч. 2 ст. 100 КПК)

Скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи з 
порушенням кримінальної справи (ч. 3 ст. 100 КПК)

Усунення особи, що проводить дізнання чи слідство, від подальшого 
провадження у кримінальній справі

Вилучення справи від органу дізнання і передача її слідчому

ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ ПРОКУРОРА ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ ПРОКУРОРА 

Передача справи від одного слідчого іншому

Повернення справи на додаткове розслідування органу дізнання чи 
слідчому із своїми письмовими вказівками 

Дача письмових вказівок щодо проведення слідчих дій

Відмова в дачі дозволу або санкціонуванні окремих слідчих дій 

Взяття справи до свого провадження або до провадження слідчого 
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Схема  – Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за законністю та 

обґрунтованістю притягнення особи як обвинуваченого 

Вимагати від органів дізнання і досудового слідства кримінальні 
справи для перевірки законності та обґрунтованості пред’явленого 
обвинувачення 

Брати участь у пред’явленні обвинувачення та допиті обвинуваченого

Давати вказівки про притягнення особи як обвинуваченого у справі, 
кваліфікацію злочину та обсяг обвинувачення

Усувати слідчого від подальшого розслідування, якщо він діяв із 
порушенням вимог закону

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА 

Особисто пред’являти обвинувачення з прийняттям справи до свого 
провадження

Скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови про притягнення 
особи як обвинуваченого

Закривати своєю постановою провадження у кримінальних справах

Обирати запобіжний захід обвинуваченому

Затверджувати обвинувальний висновок 

Брати участь у проведенні слідчих дій 
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Схема  – Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за органами, які 

проводять дізнання та досудове слідство

Знайомитись з матеріалами розслідування кримінальної справи

Безпосередньо брати участь в провадженні дізнання і досудового 
слідства

Розглядати скарги на дії слідчого та органу дізнання

Давати доручення керівникам органів досудового слідства, дізнання 
щодо проведення перевірок у підвідомчих їм структурних підрозділах

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА 

Брати участь в розгляді подання в суді про взяття під варту

Проводити узагальнення даних нагляду за досудовим розслідуванням 
кримінальних справ
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Схема  – Способи виявлення прокурором порушень закону в діяльності 

органів дізнання та слідства 

Перевірка матеріалів справи 

Участь у проведенні слідчих дій

Розгляд скарг на дії слідчого та органу дізнання

Доручення керівнику органу дізнання провести перевірки у своїх 
підрозділах

СПОСОБИ

Участь у розгляді кримінальної справи в суді

Заслуховування доповіді слідчого

Ознайомлення з копіями процесуальних документів, які надходять 
до наглядового провадження прокурора

Бесіда з потерпілим, скаржником, іншими учасниками процесу
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Таблиця  –  Апеляційне  оскарження  дій  дізнавача,  слідчого,  прокурора  та 

судових рішень, що постановлювалися в процесі досудового слідства.

Предмет розгляду
Передбачені 

ст.ст.
КПК

Особи, що
мають

право на
апеляцію

Строк
подачі

апеляції

Суд, в який
подається
апеляція

На постанову 
дізнавача, слідчого 
чи прокурора про 
відмову в порушенні 
кримінальної справи 

2361-2362

(судовий 
розгляд за 
скаргою)

прокурор 
скаржник, його 

представник

7 діб в місцевий
суд

На постанову 
дізнавача, слідчого 
чи прокурора про 
закриття справи 

2365-2366 

(судовий 
розгляд за 
скаргою)

прокурор 
скаржник, його 

представник

7 діб в місцевий
суд

На затримання 
органом дізнання 
підозрюваного   

106 (судовий 
розгляд за 
скаргою)

прокурор, 
затримана 

особа, захисник, 
представник

7 діб в місцевий
суд

Про відмову 
дізнавача, слідчого в 
застосуванні заходів 
безпеки або про їх 
скасування 

525 (судовий 
розгляд за 
скаргою)

особа, що 
звернулась зі 

скаргою

3 доби в апеляційний 
суд (ст.349 

КПК)

На відмову суду у 
дозволі щодо 
проведення окремих 
оперативно- 
розшукових заходів 
при перевірці 
повідомлень про 
злочини 

ч.5 ст.97 
(судовий 
дозвіл за 
законом)

прокурор Здоби в апеляційний 
суд (ст.ст.177, 

349 КПК)

на постанову суду 
щодо обрання чи 
відмови від обрання 
запобіжного заходу 
(тримання під 
вартою) 

ст.1652 

(судовий 
розгляд за 
законом)

прокурор 
підозрюваний, 

обвинувачений, 
захисник, 

представник

3 доби в апеляційний 
суд (ст.349 

КПК)
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Схема  – Процесуальні акти прокурора при здійсненні нагляду за дізнанням 

та слідством 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ 
ТА ДІЇ ПРОКУРОРА

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ 
ТА ДІЇ ПРОКУРОРА

Постанова

Письмова вказівка

Санкція (дозвіл)

Згода (погодження)

Затвердження

Вимоги до них:
- законність, 
- обґрунтованість, 
- вмотивованість, 
- доцільність, 
- реальність

Складання 
обвинувального 
висновку (ст.ст. 229, 
230 КПК України)

Продовження строків 
слідства (ч. 7 ст. 27 
КПК України) та інші

Направлення справи 
до суду (ст. 232 КПК 
України) 
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Примітка: Прокурор має право складати постанови і в інших випадках, не 

закріплених в КПК (ч. 1 ст. 130 КПК)

Схема  – Основні види постанов, які виносить прокурор при здійсненні 

нагляду за дізнанням та слідством 

ВИДИ ПОСТАНОВВИДИ ПОСТАНОВ

Про порушення кримінальної 
справи

Про прийняття до свого 
провадження у разі проведення 
окремих слідчих дій

Про скасування постанови 
органу дізнання або слідчого про 
відмову в порушенні 
кримінальної справи

Про закриття кримінальної 
справи за реабілітуючими 
обставинами

Про відмову в взятті на поруки Про направлення справи до суду 
для вирішення питання про 
звільнення від кримінальної 
відповідальності

Про застосування чи скасування 
заходів безпеки (ч. 2 ст. 52-1, ч. 3 
ст. 52-4 КПК)

Про відвід слідчого або особи, 
яка проводить дізнання (ч. 2 ст. 
60 КПК), а також перекладача, 
експерта і спеціаліста 
(ч. 2 ст. 62 КПК )

Про провадження досудового 
слідства про злочини, зазначені у 
ч. 1 ст. 27 та ст. 425 КПК

Про розслідування слідчими 
прокуратури справ, не 
віднесених законом до їх 
підслідності (ч. 1 ст. 112 КПК)

Про визначення підслідності  
злочинів (ч. 7 ст. 112 КПК)

Про скасування відсторонення  
особи від посади (ч. 4 ст. 147 
КПК)

Про доручення розслідування 
декільком слідчим (ч. 1 ст. 119 
КПК)

Про застосування, зміну, 
скасування запобіжних заходів, 
крім взяття під варту (ст. 165-1 
КПК)
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Схема  – Кримінально-процесуальні акти, 

які потребують затвердження прокурором 

ЗАТВЕРДЖЕННЯЗАТВЕРДЖЕННЯ

ПОСТАНОВ
ОБВИНУВАЛЬНОГО 

ВИСНОВКУ У КРИМІНАЛЬНІЙ 
СПРАВІ (ч. 1 ст. 229 КПК)

Органу дізнання про 
передачу справи слідчому 
(ч. 1 ст. 104 КПК)

Направлення справи з 
обвинувальним висновком 

до суду (ст. 232 КПК)

Органу дізнання про 
направлення справи для 
провадження досудового 
слідства (ст. 109 КПК)

Направлення справи до суду 
для звільнення від 

кримінальної 
відповідальності 

(ст. 232-1 КПК)
Слідчого про ексгумацію 
трупа (ч. 2 ст. 192 КПК) Направлення до суду справи 

з постановою про 
застосування примусових 

заходів медичного характеру 
щодо неосудних або 
обмежено осудних 

(ч. 3 ст. 417 КПК)

Слідчого про направлення 
до суду справи про 
застосування примусових 
заходів медичного характеру 
(ч. 1 ст. 418 КПК)
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Схема  – Дії слідчого, які узгоджуються з прокурором при провадженні 

дізнання та слідства

Направлення справи до суду для звільнення особи за зміною 
обстановки (ч. 2 ст. 7 КПК)

Подання в суд керівника оперативного підрозділу про надання 
дозволу про проведення ОРЗ (ч. 5 ст. 97 КПК)

Направлення справи до суду на звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ч. 1 ст. 7-2 КПК), 
примиренням обвинуваченого з потерпілим (ч. 1 ст. 8 КПК), із 
застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного 
характеру (ч. 1 ст. 9 КПК), з передачею особи на поруки (ч. 1 ст. 10 
КПК)

Скасування або зміни запобіжного заходу, обраного прокурором, крім 
взяття під варту (ч. 5 ст. 165 КПК)

Внесення подання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту (ч. 2 ст. 165-2 КПК)

Внесення подання до суду про продовження строку тримання під 
вартою (ч. 1 ст. 165-3 КПК)

ЗГОДА ПРОКУРОРА (ПОГОДЖЕННЯ) 
ДАЄТЬСЯ НА:

ЗГОДА ПРОКУРОРА (ПОГОДЖЕННЯ) 
ДАЄТЬСЯ НА:

Звернення з поданням до голови апеляційного суду про накладення 
арешту на кореспонденцію чи знаття інформації з ліній зв’язку (ч. 4 ст. 
187 КПК)

Подання до суду про поміщення обвинуваченого до медичного 
закладу для проведення судово-медичної експертизи (ч. 1 ст. 205 
КПК)
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Примітка: Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком 

невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою 

постановою судді.

У разі  проведення  такого обшуку у  невідкладних випадках без 

постанови  судді  слідчий  протягом  доби  направляє  прокурору 

копію протоколу обшуку (ч. 6 ст. 1777 КПК)

Схема  – Види санкцій прокурора на проведення слідчих дій відповідно до 

кримінально-процесуального законодавства 

На етапування затриманого обвинуваченого до місця 
провадження слідства (ч. 3 ст. 139 КПК) 

На проведення обшуку за винятком житла чи іншого 
володіння особи (ч. 3 ст. 177 КПК)

На відсторонення обвинуваченого від посади (ч. 2 ст. 
147 КПК)

САНКЦІЯ (ДОЗВІЛ) ПРОКУРОРА САНКЦІЯ (ДОЗВІЛ) ПРОКУРОРА 
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Схема  – Випадки, коли органи дізнання  та слідства зобов’язані повідомити 

прокурора про проведені слідчі дії 

ОРГАНИ ДІЗНАННЯ ТА СЛІДСТВА 
 ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРОКУРОРА ПРО
ОРГАНИ ДІЗНАННЯ ТА СЛІДСТВА 

 ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРОКУРОРА ПРО

Форма повідомлення

Надсилається копія 
постанови

Надсилається копія 
протоколу 
затримання

Надсилається копія 
постанови

Надсилається копія 
постанови

Повідомляється 
письмово

Дії

Порушення або відмову 
в порушенні 
кримінальної справи (ч. 2 
ст. 100 КПК)

Затримання 
підозрюваного у 
вчиненні злочину (ч. 3 
ст. 106 КПК)

Закриття кримінальної 
справи за обставинами, 
що вимагають 
виключного провадження 
(ч. 2 ст. 109 КПК)

Про притягнення як 
обвинуваченого

Про заходи піклування 
щодо неповнолітніх 
дітей заарештованого 
(ч. 2 ст. 159 КПК)

Затримання 
обвинуваченого, якого 
розшукували і щодо якого 
обрано як запобіжний 
захід тримання під вартою 
(ч. 3 ст. 139 КПК) 

Доповідається усно

Строк повідомлення

Не пізніше доби

Негайно

В добовий строк 

Негайно

Не встановлено 

Негайно

Сповіщається 
письмово або усно

У разі відмови 
обвинуваченого поставити 
підпис у протоколі про 
пред’явлення 
обвинувачення (ч. 3 ст. 
140 КПК)

Не встановлено



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.4. Нагляд за дізнанням та досудовим 
слідством

Примітка:  Якщо  матеріали  перевірки  заяви  містять  дані  про  наявність  у 

діянні  особи адміністративного  або  дисциплінарного  проступку, 

прокурор вправі,  відмовивши в порушенні кримінальної справи, 

надіслати  матеріали  на  розгляд  громадськості  або  передати 

відповідному  органу  адміністративної  юрисдикції  (ч.  2  ст.  99 

КПК).

Схема  – Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи 

(ст. 100 КПК)

ПРОКУРОРПРОКУРОР

Перевіряє наявність приводів і підстав для порушення 
кримінальної справи

Порушує справу або відмовляє в порушенні справи

Приймає явку з повинною

Підписує рішення про заборону особі щодо якої порушено 
кримінальну справу виїжджати за межі України

Направляє порушену кримінальну справу для проведення 
досудового слідства або дізнання 

Скасовує постанову і порушує справу 

Розглядає скарги на постанову слідчого і органу дізнання про 
відмову в порушенні справи
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Схема  – Коло питань, які перевіряє прокурор при здійсненні нагляду на 

стадії порушення кримінальної справи

Чи порушено справу уповноваженою на це законом особою

Чи наявні законні приводи та підстави для порушення кримінальної 
справи

Чи є підстави, що перешкоджають провадженню у справі, передбачені 
ст. 6 КПК

Чи підтверджений матеріалами перевірки факт вчинення злочину та 
причетність до нього даної особи

Чи охоплює постанова всі епізоди вчинення злочину та всіх причетних 
до них осіб

Чи дотримані строки порушення кримінальної справи 

ПИТАННЯПИТАННЯ

Чи відповідають закону зміст та форма постанови про порушення 
кримінальної справи 
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Схема  – Предмет прокурорського нагляду на стадії порушення кримінальної 

справи

Повнота реєстрації заяв та повідомлень про злочини 

Дотримання строків реєстрації і вирішення заяв і повідомлень

Повнота перевірки заяв і повідомлень про злочини

Законність і обґрунтованість рішень за результатами розгляду заяв

Виконання вимог щодо повідомлення заявнику про наслідки 
вирішення заяви і порядок оскарження відповіді 

Дотримання строку надання відповіді 

ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ

Виявлення причин та умов, що сприяли порушенню закону при 
розгляді заяв (повідомлень) 

Дотримання законних прав та інтересів учасників процесу
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слідством

Схема  – Питання, які вирішує прокурор при проведенні перевірок щодо 

дотримання законності органами дізнання та досудового слідства при 

прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв та повідомлень про злочини  

Чи повністю було зареєстровано заяви і повідомлення про 
підготовлювані і вчинені злочини

Чи дотримувались строки реєстрації та вирішення заяв і повідомлень 
про злочини

Чи проводилась перевірка заяв і повідомлень про злочини з 
витребуванням необхідних матеріалів,  отриманих, без проведення 
слідчих дій

Чи є законними та обґрунтованими рішення, що були прийняті за 
заявами і повідомленнями про злочини, чи повідомлялись особи та 
установи від яких надійшли заяви і повідомлення, про прийняті 
рішення і чи роз’яснювалось їм право на їх оскарження 

Чи вживалися заходи до усунення порушень закону, причин та умов, 
що їм сприяли, а винні в порушеннях вимог посадові особи органу 
дізнання або слідства притягнуті до встановленої законом 
відповідальності

Чи були забезпечені права і законні інтереси усіх учасників процесу

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЄ ПРОКУРОРПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЄ ПРОКУРОР
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слідством

Схема  – Нагляд за дотриманням законів при затриманні підозрюваного

Заходи виявлення порушень Заходи реагування

ДІЇ ПРОКУРОРАДІЇ ПРОКУРОРА

Вивчення протоколу 
затримання або 
постанови слідчого 
(органу дізнання) про 
застосування 
запобіжного заходу – 
взяття під варту, що 
надійшли до прокурора 

Вивчення матеріалів 
справи  

Опитування 
підозрюваного або 
затриманого 

Своєю постановою  
звільняти незаконно 

затриманого

Порушує провадження 
або кримінальну справу 

щодо осіб, які порушили 
закон

Дає письмову вказівку 
про затримання 
підозрюваного
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Схема  – Продовження судом строків тримання під вартою за поданням 

слідчого, узгодженим з прокурором 

До чотирьох місяців – за поданням слідчого, погодженого з 
прокурором, що здійснює нагляд, – суддею, який виніс постанову про 
застосування цього заходу 

До дев’яти місяців – за поданням слідчого, погодженого з 
заступником Генерального прокурора України, прокурором АРК, 
області, міст Києва та Севастополя та прирівняних до них прокурорів, 
у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини – суддею апеляційного 
суду

До вісімнадцяти місяців – за поданням, погодженим з Генеральним 
прокурором України, його заступником, в особливо складних справах 
про особливо тяжкі злочини – суддею Верховного Суду України

ПРОДОВЖЕННЯ СУДОМ 
СТРОКІВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

ПРОДОВЖЕННЯ СУДОМ 
СТРОКІВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
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Схема  – Строки внесення слідчим подання прокурору для погодження 

питання про продовження строку тримання під вартою 

(ч. 2 ст. 165-3 КПК України )

При продовженні строку тримання під вартою до чотирьох місяців – 
не пізніш як за п’ять діб до закінчення строку тримання особи під 
вартою

При продовженні строку тримання під вартою до дев’яти місяців – не 
пізніше п’ятнадцяти діб до закінчення строку тримання під вартою

При продовженні строку тримання під вартою до вісімнадцяти 
місяців  – не пізніше двадцяти діб до закінчення строку тримання під 
вартою

СТРОКИСТРОКИ



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.4. Нагляд за дізнанням та досудовим 
слідством

Примітка:  Загальний  строк  розслідування  встановлений  законом  до  2-х 

місяців (додаткового розслідування  до 1-го місяця) (ч. 1 та ч. 4 ст. 

120 КПК)

Схема  – Продовження прокурором строків досудового слідства

(ст. 120 КПК України )

До 3-х місяців – міським, районним і прирівняними до них 
прокурорами

До 6-ти місяців в особливо складних справах – прокурором АРК, 
області, міст Києва і Севастополя і прирівняними до 
них прокурорами або їх заступниками 

У виняткових випадках строк слідства може бути продовжений без 
обмеження – Генеральним прокурором України або 
його заступниками 

СТРОКИ СЛІДСТВА ПРОДОВЖУЮТЬСЯСТРОКИ СЛІДСТВА ПРОДОВЖУЮТЬСЯ



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.4. Нагляд за дізнанням та досудовим 
слідством

Схема  – Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства 

Предмет нагляду 

Засоби виявлення порушень

Засоби реагування 

НАГЛЯД ПРОКУРОРА 
ПРИ ЗУПИНЕННІ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

НАГЛЯД ПРОКУРОРА 
ПРИ ЗУПИНЕННІ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

Законність і обґрунтованість постанови слідчого про 
зупинення  слідства

Дотримання умов і підстав зупинення слідства

Забезпечення прав та законних інтересів учасників процесу

Дотримання вимог закону щодо розшуку обвинувачених або 
встановлення осіб, які вчинили злочин 

Вивчення зупинених справ

Узагальнення практики зупинення слідства

Витребування інформації про хід розшуку злочинців

Надання доручень оперативним підрозділам правоохоронних 
органів  

Скасування постанови слідчого про зупинення слідства

Дача вказівок слідчому про  проведення слідчих дій та ОРЗ у 
справі з поновленим слідством
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Схема  – Підстави для скасування прокурором постанови слідчого про 

зупинення слідства  

Відпали обставини, передбачені ч. 1 ст. 206 КПК

Не виконані всі можливі слідчі дії

Не винесено постанови про притягнення особи як обвинуваченого

У справі достатньо доказів для пред’явлення особі обвинувачення

Можливо виділити матеріали в окреме провадження про окремих осіб 
і направити виділену справу до суду

Допущені порушення закону при проведенні окремих слідчих дій

ПІДСТАВИПІДСТАВИ
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Примітка:  Внесення  змін  і  складання  нового  обвинувального  висновку 
можливі  у  випадках,  якщо  це  не  тягне  за  собою  застосування 
більш  тяжкої  статті  обвинувачення  і  не  пов’язане  з  істотною 
зміною його фактичних обставин (ч. 2 ст. 231 КПК України)

Схема  – Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні 

провадження у кримінальній справі 

Предмет нагляду 

Засоби виявлення порушень

Засоби реагування на виявлені порушення

НАГЛЯД ПРОКУРОРА 
ПРИ ЗАКІНЧЕННІ ПРОВАДЖЕННЯ 

НАГЛЯД ПРОКУРОРА 
ПРИ ЗАКІНЧЕННІ ПРОВАДЖЕННЯ 

Додержання слідчим вимог КПК щодо дослідження обставин 
злочину

Додержання і забезпечення прав обвинуваченого

Перевірка справи з обвинувальним висновком 

Перевірка справи з постановою про її закриття за 
реабілітуючими обставинами 

Перевірка кримінальної справи з постановою про закриття 
справи за нереабілітуючими обставинами 

Перевірка справи з постановою про застосування примусових 
заходів виховного або медичного характеру

Повернення справи на додаткове розслідування із своїми 
письмовими вказівками 

Складання  нового обвинувального висновку

Розгляд скарг на дії слідчого і нижчестоящих прокурорів 

Внесення змін до обвинувального висновку

Скасування постанови про закриття справи
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Примітка: У зазначених випадках справа не підлягає закриттю за 

примиренням обвинуваченого з потерпілим. 

Схема  – Особливості участі прокурора у справах приватного обвинувачення 

(частини 2 і 3 ст. 27 КПК)

ПРОКУРОР У СПРАВАХ 
ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ 

(ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ст. 356 КК):

ПРОКУРОР У СПРАВАХ 
ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ 

(ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ст. 356 КК):

Порушує кримінальну 
справу при 
відсутності скарги 
потерпілого і 
направляє її для 
провадження дізнання 
або досудового 
слідства 

Вправі у будь-який 
момент вступити у 
справу і підтримати 
обвинувачення

Якщо справа має 
особливе громадське 
значення

Коли потерпілий 
через свій 
безпорадний стан або 
з інших причин не 
може захистити свої 
законні інтереси 

Коли цього вимагає 
охорона державних 
або громадських 
інтересів та прав 
громадян 
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Схема  – Дії прокурора у справах протокольної форми досудової підготовки 

матеріалів (гл. 35 КПК)

ДІЇ ПРОКУРОРАДІЇ ПРОКУРОРА

Продовжує до двадцяти днів строк збирання матеріалів 
органом дізнання

Порушує своєю постановою кримінальну справу

Складає обвинувальний висновок 

Повертає матеріали для проведення досудового слідства
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Схема  – Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
(п. 13 Наказу ГПУ від 19.09.2005 № 4гн)

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
(п. 13 Наказу ГПУ від 19.09.2005 № 4гн)

Своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав і свобод 
людини і громадянина, їх поновлення та притягнення винних осіб до 
відповідальності

Забезпечення достовірності показників щодо стану злочинності, слідства і 
дізнання

Додержання законності при реєстрації, вирішенні заяв і повідомлень про 
вчинені злочини або ті, що готуються

Забезпечення безумовного додержання вимог закону про повне, всебічне 
та об’єктивне дослідження всіх обставин справи

Своєчасне скасування незаконних і необґрунтованих рішень у 
кримінальних справах
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44438

15186

8444

721

Кількість порушених
кримінальних справ

44438

Скасовано постанов про
відмову в порушенні
кримінальної справи з
одночасним порушенням

15186

Скасовано постанов про
закриття кримінальних
справ

8444

Закрито кримінальних
справ, порушених без
законних підстав

721

Діаграма  – Нагляд за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із 

злочинністю  (дані про роботу прокуратури у 2005 р.) 
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слідством

56107
59184

16233

Скасовано постанов про
зупинення досудового
слідства і дізнання

56107

Дано письмових вказівок 59184

Виявлено та
постановлено на облік
злочинів, раніше не
зареєстрованих

16233

Діаграма  – Нагляд за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із 

злочинністю (дані про роботу прокуратури у 2005 р.)
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 Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у  
кримінальних справах, а також застосуванні інших заходів  

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи  
громадян

Схема  – Основні завдання прокуроросрського нагляду за дотриманням 

законодавства у місцях позбавлення або обмеження волі

ЗАВДАННЯ НАГЛЯДУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ:ЗАВДАННЯ НАГЛЯДУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

Законність тримання осіб у місцях попереднього 
ув’язнення, органах і установах виконання покарань, 
інших установах, що виконують покарання або заходи 
примусового характеру, які призначаються судом

Додержання встановлених кримінально-виконавчим 
законодавством режиму та умов тримання або 
відбування покарання особами у цих органах і 
установах, їх прав та виконання ними своїх обов’язків, 
протидію вчиненню ними правопорушень та злочинів

Додержання адміністрацією місць попереднього 
ув’язнення та інших установ виконання покарань та 
заходів примусового характеру, що призначаються 
судом, вимог законів України “Про боротьбу з 
корупцією” та “Про звернення громадян”
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Схема  – Предмет нагляду за дотриманням законодавства у місцях 

позбавлення або обмеження волі

Законністю тримання 
засуджених в установах 

виконання покарань

Додержанням правових 
норм, які регулюють 
робочий час, час 
відпочинку, охорони 
безпеки праці засудженихЗабезпечення охорони та 

режиму тримання 
засуджених згідно з 

вимогами закону 
Законністю оплати праці 
засуджених і проведення 
відшкодувань із заробітку

Станом боротьби із 
злочинами та іншими 

порушеннями режиму Додержанням вимог 
закону про проведення 
виховної роботи, 
організацію 
загальноосвітнього і 
професійно-технічного 
навчання 

Додержанням 
адміністрацією установ 

виконання покарань 
(УВП) вимог закону про 

матеріально-побутове 
забезпечення осіб,  

засуджених до 
позбавлення волі чи 

обмеження волі

Додержанням законів 
про працю засуджених

Додержанням закону 
про залучення 

засуджених до праці
 

Законністю наказів і 
розпоряджень 

адміністрації і установ 
виконання покарань

 

Додержанням законів про 
відшкодування збитків, 
завданих злочинами

Додержанням законності 
при звільненні 
засуджених

Додержанням 
законодавства про 
пожежну безпеку і 
охорону навколишнього 
природного середовища

Законністю розгляду та 
вирішення заяв, 
звернень і скарг 
ув’язнених

 

Прокурор здійснює нагляд за:Прокурор здійснює нагляд за:
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Схема  – Предмет нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі

ПРОКУРОР ЗДІЙСНЮЄ 
НАГЛЯД ЗА:

ПРОКУРОР ЗДІЙСНЮЄ 
НАГЛЯД ЗА:

Додержанням законів при виконанні 
покарань у вигляді виправних робіт

Додержанням законів при виконанні 
покарання у вигляді громадських робіт

Додержанням законів при виконанні 
покарання у вигляді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю
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Примітка: Нагляд за додержанням вимог міжнародних актів здійснюється у 

разі визнання їх Україною.

Схема  – Нормативні акти, за дотриманням яких прокурор здійснює нагляд у 

місцях позбавлення волі  

Конституції України

Кримінально-виконавчого кодексу

Кодексів України

Кримінального кодексу

Кримінально-процесуального кодексу

Про попереднє ув’язнення 

Законів України

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві

Про амністію 

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі

Про психіатричну допомогу

Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних 
алкоголіків

Про боротьбу із корупцією 

Про звернення громадян

Європейської конвенції з прав людини

Міжнародних актів 

Європейських в’язничних правил

Міжнародних норм з правил поводження з ув’язненими

ПРОКУРОР В МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДІЙСНЮЄ 
НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ:

ПРОКУРОР В МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДІЙСНЮЄ 
НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ:
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Схема  – Об’єкти прокурорського нагляду за дотриманням законодавства у 

місцях позбавлення волі та при виконанні покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі

ОБ’ЄКТИ НАГЛЯДУ:ОБ’ЄКТИ НАГЛЯДУ:

Усі органи й установи Державного департаменту 
України з питань виконання покарань 

Місця тримання затриманих органів внутрішніх 
справ та прикордонної служби

Органи внутрішніх справ, на яких покладається 
контроль за виконанням покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі,  також за поведінкою осіб, 
звільнених судом від відбування покарання з 
випробуванням, умовно-достроково звільнених від 
покарання 

Військові частини та гауптвахти 

Дисциплінарні батальйони, де відбувають 
покарання засуджені військовослужбовці 
строкової служби

Психіатричні стаціонари Міністерства охорони 
здоров’я України (психіатричні лікарні, де 
виконуються рішення судів у кримінальних 
справах щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру )



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.5. Нагляд за додержанням законів при  
виконанні судових рішень, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Схема  – Органи та служби виконання судових рішень 

у кримінальних справах

ОРГАНИ ТА СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 

ОРГАНИ ТА СЛУЖБИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 

Державна 
виконавча 

служба

Військові 
частини 

Державний департамент 
України з питань 

виконання покарань

Кримінально-
виконавча 
інспекція 

Територіальні органи  ДДУПВП
Гауптвахти 

Дисциплінарні 
батальйони 

Кримінально-
виконавчі 
установи

Спеціальні 
виховні 
установи 

Арештні доми

Установи 
виконання 
покарань

Виправні центри

Виправні колонії

ВК мінімального 
рівня безпеки

ВК середнього 
рівня безпеки

ВК максимального 
рівня безпеки

з полегшеними 
умовами 
тримання

із загальними 
умовами 
тримання
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Схема  – Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також інших заходів 

примусового характеру (ч.2 ст. 44 Закону України “Про прокуратуру”)

У будь-який час відвідувати місця тримання 
затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в 
яких засуджені відбувають покарання, установи 
для примусового лікування і перевиховання

Опитувати затриманих, заарештованих і 
засуджених

Знайомитись з документами, на підставі яких ці 
особи затримані, заарештовані, засуджені або до 
них застосовані заходи примусового характеру 

Перевіряти законність наказів, розпоряджень і 
постанов адміністрації цих установ, зупиняти 
виконання таких актів, опротестувати або 
скасувати їх у разі невідповідності законодавству

Вимагати від посадових осіб пояснень з приводу 
допущених порушень

Негайно звільняти особу, яка незаконно перебуває 
в місцях тримання затриманих, попереднього 
ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі або в 
установі для виконання заходів примусового 
характеру 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА:ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА:
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Схема  – Обов’язковість виконання вимог прокурора при здійсненні нагляду 

за додержанням законів при виконанні покарань 

Постанови і вказівки прокурора щодо додержання 
порядку і умов тримання осіб та виконання 
покарань є обов’язковими і підлягають негайному 
виконанню 
(ст. 45 Закону України “Про прокуратуру”)

Органи і установи виконання покарань зобов’язані 
виконувати постанови і вказівки прокурора щодо 
додержання порядку виконання покараннь 
(ч.2. ст. 22  КВК України)

Розпорядження прокурора, що стосуються 
виконання вироків, ухвал і постанов суду, 
обов’язкові для всіх органів і посадових осіб, які їх 
виконують (ч.2 ст. 415 КПК України)

ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПРОКУРОРА:ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПРОКУРОРА:

Постанови і вказівки прокурорів щодо додержання 
встановлених законодавством порядку і умов 
тримання осіб, взятих під варту, підлягають 
обов’язковому виконанню адміністрацією місць 
попереднього ув’язнення (ч.2 ст. 22 Закону 
України “Про попереднє ув’язнення”)
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Схема  – Заходи реагування прокурора на виявлені порушення в діяльності 

установ виконання покарань 

ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ ПРОКУРОРАЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ ПРОКУРОРА

ЗАСОБИ 
РЕАГУВАННЯ 

ЗАСОБИ 
ВИЯВЛЕННЯ

Протест на незаконні накази і 
розпорядження адміністрації

Припис про усунення 
порушень закону 

Подання про усунення 
порушень закону 

Постанова про звільнення 
особи, яка незаконно 
утримується

Вказівки щодо виконання 
судових рішень та відбування 
покарань 
Постанова про порушення 
дисциплінарного чи 
адміністративного 
провадження

Постанова про порушення 
кримінальної справи

Протокол про вчинення 
корупційного діяння 
посадовою особою органу 
виконання покарань

Позов до суду про 
відшкодування шкоди

Комплексні та цільові 
перевірки

Вимоги до керівників 
установи щодо виділення  

спеціалістів або проведення 
службової перевірки 

Заяви та повідомлення про 
вчинені злочини 

Перевірка законності 
застосування фізичної сили, 
зброї та спеціальних засобів 

працівниками установ 
виконання покарань

Перевірка своєчасності та 
додержання правил 

застосування заходів безпеки
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Схема  – Строки проведення комплексних прокурорських перевірок 

(п. 4 Наказу ГПУ від 19.09.05 № 7гн) 

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОКСТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

У слідчих ізоляторах, дільницях 
слідчих ізоляторів на території 
виправних колоній, у регіональних 
комісіях ДДУПВП з питань 
розподілу, направлення та 
переведення засуджених до 
позбавлення волі до виправних та 
виховних установ

Щомісячно

У місцях виконання покарань та 
заходів примусового характеру, що 
призначаються судом

Один раз на 
півріччя

У кримінально-виконавчих 
інспекціях

Щоквартально

У відділах державної виконавчої 
служби

Один раз на 
півріччя

У міжобласних центрах та 
відділеннях стаціонарної судово-
психіатричної експертизи для осіб, 
які тримаються під вартою

Щомісячно
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Таблиця  – Нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів 

примусового характеру (у 2005 р.)

№ Показник
Дані

2004 2005
1 Звiльнено за iнiцiативою 

прокурора незаконно 
утримуваних осiб 124 107

2 Розглянуто документів 
прокурорського реагування з 
вжиттям заходiв до 
усуненняпорушеньзакону 429 484

3 Притягнено до дисциплінарної 
адмiністративної,матерiальної 
вiдповiдальностi працiвникiв 346 471

4 Порушено кримiнальних справ 
за матерiалами перевiрок 9 5

5 Притягн.до кримiналь 
вiдповiдальностi пра цiвникiв за 
направл. до суду справами 4 1

6 Звiльнено за  iнiцiат. проку- 
рора незаконно утримуваних 
осiб 98 17

7 Розглянуто документів 
прокурорського реагування з 
вжиттям заходiв до усунення 
порушень закону 9163 9822

8 Притягнено до дисциплінарної 
адмiністративної, матерiальної 
вiдповiдальностi  працiвникiв 6535 7039

9 Порушено  кримiнальних справ 
за матерiалами перевiрок 137 225

10 Притягнено до кримiнальної 
вiдповiдальностi працiвникiв за 
направленими до суду справами 27 50
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 Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина,  
додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади,  

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІНАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Нагляд за додержанням і застосуванням законів органами влади, 
місцевого самоврядування при прийнятті, виданні правових актів 
стосовно прав і свобод громадян

Нагляд за додержанням і застосуванням законів органами управління, 
відомчого контролю та міжгалузевого контролю виконавчої влади 
щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

Захист прав людини і громадянина на працю, її оплату і охорону 

Захист прав людини і громадянина на охорону здоров’я, медичну 
допомогу і медичне страхування

Захист прав людини на соціальне та пенсійне забезпечення 

Захист прав пільгових категорій громадян на соціальне забезпечення

Захист прав споживачів

Захист прав і свобод біженців на міграцію населення

Захист прав і свобод людини і громадянина у міжнаціональних та 
міжконфесійних відносинах

Захист прав громадян при притягненні їх до адміністративної 
відповідальності

Захист прав неповнолітніх 

Запобігання наркоманії

Захист громадської моралі

Захист прав на інформаційну діяльність 
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Схема  – Напрями діяльності органів прокуратури щодо захисту 

прав і свобод громадян

Схема  – Основні сфери наглядової діяльності органів прокуратури щодо 

захисту  прав і свобод людини і громадянина 

ОСНОВНІ СФЕРИ 
(наказ Генерального Прокурора 

від 19.09.2005 № 3-гн)

ОСНОВНІ СФЕРИ 
(наказ Генерального Прокурора 

від 19.09.2005 № 3-гн)

Оплата та охорона праці

Охорона здоров’я

Соціальне та пенсійне забезпечення

Права та свободи осіб, які потребують державної підтримки та 
допомоги
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Схема  – Предмет нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і 

свобод неповнолітніх

ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ 

Спрямованих на запобігання 
правопорушень неповнолітніх 

При проведенні розслідування злочинів 
щодо неповнолітніх

Про захист соціальних, матеріальних і 
особистих прав неповнолітніх

При поміщенні та триманні дітей та 
підлітків у спеціальних установах для 
неповнолітніх

Д
од

ер
ж

ан
ня

 за
ко

ні
в
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Схема  –  Основні завдання прокуратури щодо захисту прав 

і свобод неповнолітніх

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Захист прав і свобод неповнолітніх, 
гарантованих Конституцією України, 
Конвенцією ООН про права дитини, 
законами України 

Нагляд за дотриманням законів 
органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, на які покладено 
обов’язки щодо захисту прав дітей, 
профілактики правопорушень і 
бездоглядності 

Нагляд за додержанням законності в 
діяльності спеціальних установ для 
неповнолітніх, приймальників-
розподільників, притулків, 
загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних училищ, соціальної 
реабілітації, центрів медико-соціальної 
реабілітації
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Схема  –  Позасудовий захист органами прокуратури прав 

і свобод неповнолітніх 

ПОЗАСУДОВИЙ ЗАХИСТ:ПОЗАСУДОВИЙ ЗАХИСТ:

Соціально-економічних 
прав неповнолітніх

Соціально-економічних 
прав неповнолітніх

Особистих прав і свобод
неповнолітніх

Особистих прав і свобод
неповнолітніх

Права на пільги і гарантії 
дітям, які постраждали від 
наслідків Чорнобильської 
катастрофи

Права на пільги і гарантії 
дітям-сиротам, дітям, які 
залишилися без піклування 
батьків

Права на пільги і гарантії 
дітям-інвалідам

Права на соціальний захист 
малозабезпечених, 
багатодітних сімей

Права на одержання 
пенсій, стипендій тощо

Права на житло та майно

Права на охорону здоров’я, 
медичну допомогу

При усиновленні та 
встановленні опікунства

При притягненні до 
адміністративної 
відповідальності

При поміщенні та триманні 
дітей і підлітків у 

приймальниках-
розподільниках

У загальноосвітніх школах, 
професіональних 

училищах, місцях 
соціальної реабілітації, 

центрах медико-соціальної 
та соціально-психологічної 

реабілітації 
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Схема  –  Судовий захист органами прокуратури прав 

і свобод неповнолітніх 

СУДОВИЙ ЗАХИСТ:СУДОВИЙ ЗАХИСТ:

Позови про позбавлення батьківських прав

Стягнення аліментів

Участь у спорах про усиновлення

Застосування примусових заходів виховного 
характеру щодо неповнолітніх

Участь у розгляді кримінальних справ щодо 
неповнолітніх

Участь в адміністративному судочинстві у справах 
щодо неповнолітніх

Опротестування постанов суду про притягнення 
неповнолітніх до адміністративної відповідальності 
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Таблиця  –  Показники  роботи  орагнів  прокуратури  по  нагляду  за 

додержанням  законів  щодо  захисту  прав  і  свобод  громадян  та  інтересів 

держави у 2005 р.

Показник Кількість
Порушено кримінальних справ 14860
Розглянуто із вжиттям приписів та подань 72592
Задоволено протестів 42540
За актами прокурорського реагування притягнуто до 

відповідальності посадових осіб

103190

За актами прокурорського реагування відшкодовано 

(у тис. грн.)

2283855

у т.ч. до бюджету (у тис. грн.) 818853
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Таблиця  – Структура порушених прокурорами кримінальних справ на захист 

прав і свобод громадян та інтересів держави у 2005 році 

Порушені справи за галузями законодавства Кількість справ
Про конституційні права і свободи громадян 5296
Щодо політичних прав і свобод 604
Щодо оплати праці 1763
Щодо охорони праці 380
Щодо охорони здоров’я 288
Щодо соціального страхування 74
Щодо соціального захисту пільгових категорій 

громадян 151
Щодо захисту прав споживачів 74
Щодо міграції та біженців 12
Щодо охорони прав неповнолітніх 1453

Таблиця   –  Структура  порушених  прокурорами   кримінальних  справ  на 

захист прав і свобод громадян та інтересів держави у 2005 році 

Щодо адміністративних правопорушень Кількість справ
Порушено кримінальних справ 88
Розглянуто із вжиттям заходів приписів та подань 3762
Задоволено протестів 18225
За актами прокурорського реагування притягнуто 

до відповідальності посадових осіб 10771
За актами прокурорського реагування 

відшкодовано (у тис. грн.) 536
у т. ч. до бюджету (у тис. грн.) 478
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4274

555

1755

212 160

1201

4549

1195 1401

84

- про конституційні права і свободи громадян (4274)

- щодо політичних прав і свобод (555)

- щодо охорони та оплати праці (1755)

- щодо охорони здоров'я (212)

- щодо соціального страхування та соціального захисту пільгових
категорій громадян (160)
- щодо охорони прав неповнолітніх (1201)

- у сфері економічних відносин (4549)

- про бюджетну систему та оподаткування (1195)

- про охорону навколишнього природного середовища, земельних,
водних, лісових ресурсів, надр, атмосферного повітря (1401)
- про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом (84)

Діаграма  – Порушено кримінальних справ при здійсненні нагляду за 

додержанням законів щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів 

держави за 2005 рік (всього – 10002 кримінальних справ)
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Таблиця  – Показники нагляду за додержанням законiв про конституцiйнi 

права i свободи громадян

№ Показник
Всього по Україні

2004 2005

1 Порушено кримiнальних справ 4552 5296 
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 33 35
3 Направлено до суду 

кримiнальних справ 4274 
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 34383 38819 
5 Задоволено протестiв 25061 28381 
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 48943 54047 

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 11965 15942 

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету

945572 
27448

937876
32206
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Таблиця  – Нагляд за додержанням законiв щодо захисту прав i свобод громадян та iнтересiв держави 

№ Показник

Щодо 
адмiнiстративни
х правопорушень

Щодо охорони 
прав 

неповнолітніх

У сфері 
економічних 

відносин

У органах 
державної 

виконавчої 
служби

2004 2005 2004 2004 2005 2005 2005 2005
1 Порушено кримiнальних справ 42 88 1267 7223 7521 1435 94 116
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 1 8 67 100 5 1 1
3 Направлено до суду кримiнальних 

справ 58 4549 1201 60
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 3262 3762 7402 21588 22013 8276 668 748
5 Задоволено протестiв 15753 18225 3546 6663 6581 4076 613 930
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 10041 10771 10081 27551 24479 10889 539 448

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 746 900 1762 4908 4976 2403 11 37

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету

273
112

536
478

14739
410

989828
473881

1263039
717077

16842
665

2582
81

4598
52
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Таблиця  – Нагляд за додержанням законiв щодо захисту прав i свобод громадян та iнтересiв держави 

№ Показник
У представницьких 

органах влади

У центральних та 
місцевих органах 
виконавчої влади

У державних органах 
контролю

2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 Порушено кримiнальних справ 281 498 201 378 390 493
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 1 2 3 9 8
3 Направлено до суду кримiнальних 

справ 312 177 236
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 2994 4265 2427 2757 5412 5477
5 Задоволено протестiв 5800 7960 2696 3003 8335 8422
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 2947 3602 2190 2229 12520 10118

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 443 680 159 205 1661 806

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету

4305
3325

13843
9465

6699
1706

6896
2439

45531
36615

69659
46284
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Таблиця  – Нагляд за додержанням законiв щодо захисту прав i свобод громадян та iнтересiв держави 

№ Показник
У органах внутрішніх 

справ У митних органах
На об’єктах, 

піднаглядних військовим 
прокурорам 

2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 Порушено кримiнальних справ 61 114 26 46 721 634
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 1 1 3 14
3 Направлено до суду кримiнальних 

справ 66 14 479
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 2237 2442 128 102 4600 4211
5 Задоволено протестiв 6439 7801 76 99 1670 1537
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 5974 6039 354 268 7894 6773

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 55 42 2 11 209 245

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету

39
21

125
119

1 7
7

114057
42583

84588
16082
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Таблиця  – Нагляд за додержанням законiв щодо захисту прав i свобод громадян та iнтересiв держави 

№ Показник
У органах державної 
виконавчої служби 

У кримінальній міліції 
у справах 

неповнолітніх

У притулках і 
приймальниках-

розподільниках для 
неповнолітніх

2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 Порушено кримiнальних справ 94 116 4 1 3
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 1 1
3 Направлено до суду кримiнальних 

справ 60 3 2
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 668 748 1309 1122 87 73
5 Задоволено протестiв 613 930 182 178 7 11
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 539 448 1704 1497 101 107

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 11 37 10 12 8 3

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету

2582
81

4598
52

4 15
10

19
4

15
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Таблиця  – Нагляд за додержанням законiв щодо захисту прав i свобод громадян та iнтересiв держави 

№ Показник
Вього на транспорті

Про безпеку руху та 
експлуатацію 

транспорту

На транпорті. 
В органах внутрішніх 

справ
2004 2005 2004 2005 2004 2005

1 Порушено кримiнальних справ 395 458 50 42 2 7
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 4 5 1
3 Направлено до суду кримiнальних 

справ 256 27 1
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 2412 2397 474 520 171 155
5 Задоволено протестiв 1188 1203 21 10 365 419
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 4332 4414 1082 1125 455 436

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 963 1222 69 115 2

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету

95977
8382

76202
11424

6813 442
50
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Таблиця  – Нагляд за додержанням законiв щодо захисту прав i свобод громадян та iнтересiв держави 

№ Показник
На залізничному 

транспорті
На водному 
транспорті

На повітряному 
транспорті

2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 Порушено кримiнальних справ 308 305 46 80 28 41
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 2 5 1
3 Направлено до суду кримiнальних 

справ 189 33 15
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 1734 1701 398 361 144 135
5 Задоволено протестiв 889 892 47 69 12 27
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 3463 3535 395 370 112 94

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 782 994 142 154 13 30

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету

58662
4099

46282
4584

13341
1133

15316
4113

17315
1838

10791
2305
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 Нагляд за додержанням і застосуванням законів (загальний нагляд)

Схема  – Предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням 

законів

Кабінетом Міністрів України, міністерствами  та 
іншими центральними органами виконавчої влади

Органами державного і господарського управління та 
контролю (місцевими державними адміністраціями, 
адміністраціями державних підприємств, інспекціями 
державного контролю), їх посадовими особами

Радою Міністрів Автономної республіки Крим, 
місцевими радами, їх виконавчими органами, органами 
місцевого самоврядування

Військовими частинами, органами військового 
управління, державними військовими об’єктами 
господарювання

Політичними партіями, громадськими організаціями, 
масовими рухами

Органами управління підприємств, установ, організацій, 
незалежно від форм власності, підпорядкованості та 
приналежності, їх посадовими особами 

ПРЕДМЕТ НАГЛЯДУПРЕДМЕТ НАГЛЯДУ

Дотримання Конституції України та виконання законів, які діють 
на території України, міжнародних правових актів, які 
ратифіковані Верховною Радою України і визнані як діючі закони 
на території країни, а також законність правових актів, які 
видаються органами влади
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Схема  –  Види повноважень прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням і застосуванням законів 

ВИДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА ВИДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА 

Повноваження з виявлення 
порушень закону, причин і умов, що 
їм сприяли 

Повноваження з реагування на 
виявлені порушення та їх усунення 

Повноваження з попередження 
порушень закону
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Схема  – Прокурорський нагляд за додержанням вимог законів за сферами діяльності 

Про охорону власності

Про приватизацію 
державного та 

комунального майна

На об’єктах паливно-
енергетичного комплексу

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНІВ 

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНІВ 

Про охорони земельних 
ресурсів

Про охорону довкілля

У бюджетній сфері 

Щодо боротьби із 
корупцією

У сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

У сфері банківської 
діяльності

В області високих 
технологій

На об’єктах 
агропромислового 

комплексу

Щодо запобігання та 
протидії легалізації 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом

У сфері оподаткування

У збройних силах України, 
інших військових 
формуваннях

На підприємствах 
оборонної промисловості
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Схема  – Основні напрями наглядової діяльності органів прокуратури щодо 

захисту  інтересів держави 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
(наказ Генерального Прокурора 

від 19.09.2005 № 3-гн)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
(наказ Генерального Прокурора 

від 19.09.2005 № 3-гн)

Бюджетна сфера 

Збереження державного та комунального майна

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Законність приватизації державного та комунального майна

Банкрутство суб’єктів господарювання

Банківська діяльність

Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом

Реформування агропромислового комплексу 

Енергозбереження

Земельні ресурси та природне середовище
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Схема  – Нагляд за додержанням законів на транспорті 

Транспортні прокурори здійснюють нагляд за:

Структурними та територіальними підрозділами вказаних 
органів. Види транспорту:

Залізничний

Водний

Повітряний

Автомобільний

Магістральні трубопроводи 

Системами Міністрества транспорту та зв’язку України (крім 
Державного департаменту з питань зв’язку та інформації, 
Державної спеціальної служби транспорту)

Органами державного управління (крім Міністерства оборони 
України), міністрествами, відомтвами, місцевими органами 
державної виконавчої влади 

Управлінням МВС на транспорті

Юридичними і фізичними особами, незалежно від форм 
власності та підпорядкованості, які займаються експлуатацією 
шляхів сполучення, проектуванням, будівництвом, 
експлуатацією ремонтом об’єктів магістрального 
трубопроводного транвпорту; переробкою вантажів, 
обслуговуванням пасажирів
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Схема  – Підстави та приводи для проведення прокурорської перевірки 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИПРОВЕДЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

ПідставиПідстави ПриводиПриводи

Заяви та інші повідомлення  
про порушення законності, 

що вимагають 
прокурорського реагування, 

або власна ініціатива 
прокурора (ч. 2 ст. 19 Закону 

“Про прокуратуру”) 

Звернення громадян у 
прокуратуру 

Матеріали кримінальних, 
цивільних і 
господарських справ

Матеріали, оприлюднені 
у засобах масової 
інформації 

Результати аналізу 
статистики 

Результати 
адміністративного 
розслідування

Акти ревізій, перевірок та 
інвентаризацій 
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Схема  – Засоби прокурорського нагляду

ЗАСОБИ ПРОКУРОРСЬКОГО 
НАГЛЯДУ

ЗАСОБИ ПРОКУРОРСЬКОГО 
НАГЛЯДУ

Засоби виявлення 
правопорушень

Вимоги до органів 
управління про 

проведення 
перевірок та 

ревізій, виділення 
спеціалістів

Проведення 
прокурорських 

перевірок

Витребування актів 
органів управління 

для перевірки їх 
відповідності  
законодавству

Участь прокурора у 
 провадженні 

дізнання та 
досудового 

слідства

Розгляд 
пропозицій, заяв та 

скарг громадян і 
посадових осіб

Засоби реагування 
на правопорушення

Протест

Подання

Постанова

Позов, заява 
до суду

Протокол 

Засоби 
попередження 
правопорушення

Інформація

Подання

Участь у 
засіданнях 
органів 
державної 
влади та 
управління 
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Схема  – Повноваження прокурора щодо виявлення порушень законів 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЩОДО 
ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ

ст.ст. 9, 12, 20, 44 Закону України “Про прокуратуру”

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЩОДО 
ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ

ст.ст. 9, 12, 20, 44 Закону України “Про прокуратуру”

Безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити 
в приміщення державної влади і органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності, підпорядкованості та належності, до військових частин, 
установ без особливих перепусток де такі запроваджено, мати доступ до 
документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому числі 
за письмовою вимогою і таких, що містять комерційну (банківську) 
таємницю або конфіденційну інформацію, письмово вимагати подання в 
прокуратуру для перевірки зазначених документів і матеріалів, видачі 
необхідних довідок, у тому числі щодо операцій та рахунків юридичних 
осіб й інших організацій, для вирішення питань, пов’язаних з перевіркою

Вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази, 
устави, положення й інші документи, одержувати інформацію про стан 
законності та заходи щодо їх забезпечення

Вимагати від керівників і колегіальних органів проведення перевірок, 
ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, 
організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також 
виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих 
експертиз

Викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або 
письмових пояснень щодо порушень закону

Розглядати заяви, скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб

Брати участь у засіданні органів державної влади та управління
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Схема  – Повноваження прокурора щодо усунення виявлених 

порушень закону

Опротестовувати акти Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів 
України, Ради міністрів АРК, міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, 
підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань, а також 
рішення і дії посадових осіб

Виносити подання або протест на рішення місцевих рад залежно від 
характеру порушень

Вносити подання до державних органів, громадських організацій і 
посадових осіб про усунення порушень закону й умов, що їм сприяли

Звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів 
громадян або держави

Давати приписи про усунення очевидних порушень закону

Порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, 
дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне 
правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських 
організацій

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА 
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Схема  – Документи реагування прокурора на порушення закону  

ДОКУМЕНТИДОКУМЕНТИ

Протест 

Припис 

Подання 

Постанова 

Позов або заява до суду
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Схема  – Протест прокурора 

 

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА 

Підстави для 
внесення

Строки розгляду 
протесту

Органи, які 
розглядають 

протест

Видано правовий акт, 
який суперечить 
закону

Підлягає обов’язковому розгляду не 
пізніше ніж в 10-денний термін з 
моменту його отримання, а у випадках 
внесення протесту на рішення органів 
місцевого самоврядування – підлягає 
розгляду на найближчому засіданні

Орган або посадова особа, 
які видали цей акт, або 
вищестоящий орган, або 
вищестояща посадова 
особа, або суд в порядку, 
передбаченому 
законодавством України
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Схема   – Припис про усунення  порушень закону 

ПРИПИС ПРО УСУНЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ  

ПРИПИС ПРО УСУНЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНУ  

Підстави Мета Форма

Наявність відомостей 
про протиправні дії, 
які готуються або 
тривають

Попередження або припинення 
правопорушення

Доводиться до відома посадових осіб 
і громадян в письмовій формі. 
Вказуються: сутність допущених 
порушень і порушений закон, 
роз’яснюються можливі наслідки і 
відповідальність у разі продовження 
протиправних дій, порядок 
оскарження; відмітка про оголошення 
припису
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Схема  – Реквізити та зміст припису 

ПРИПИС ПОВИНЕН МІСТИТИ:ПРИПИС ПОВИНЕН МІСТИТИ:

Посаду, прізвище, ім’я, по 
батькові, місце проживання 

особи, якій оголошується 
припис

Час і місце застосування 
припису

Роз’яснюється зміст припису 
і право на оскарження

Сутність допущеного 
порушення з вказівкою 

конкретного закону

Вказується посада, звання і 
прізвище прокурора, який 

застосував припис, його 
підпис

Прізвище та підпис 
правопорушника

Вступна частина 
припису

Основна частина 
припису

Резолютивна  
частина припису
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Схема  – Постанова прокурора 

ПОСТАНОВА  ПРОКУРОРАПОСТАНОВА  ПРОКУРОРА

Підстави Форма постанови Види постанов 

Наявність в діянні особи 
ознак злочину або 
адміністративного 
проступку

Виноситься у вигляді 
мотивованої 
постанови, яка 
складається з трьох 
частин: вступної, 
основної і 
резолютивної

Поста
нова 
про 
пору
шенн
я 
кримі
нальн
ої 
справ
и

Постанова 
про 
порушення 
провадженн
я про 
адміністрат
ивне 
правопору
шення
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Схема  – Реквізити та зміст постанови  прокурора

ПОСТАНОВА ПОВИННА МІСТИТИ:ПОСТАНОВА ПОВИННА МІСТИТИ:

Місце і дату винесення 
постанови

Орган або посадову особу, якій 
направляється постанова 

Пропозиції прокурора щодо 
накладання стягнення з 
посиланням на Закон України 
“Про прокуратуру”

Викладення змісту порушень 
закону, причин та умов, які 
сприяли цим порушенням

Роз’яснення права оскарження 
постанови вищестоящому 
прокурору 

Пропозиції щодо розгляду 
постанови не пізніше ніж у 10-
денний термін

Вступна частина 
постанови

Основна частина 
постанови

Резолютивна  
частина постанови

Назву посади, звання і прізвище 
прокурора 

Посилання на закон, який 
порушено

Посаду, звання і прізвище 
прокурора та його підпис
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Схема  – Подання прокурора 

ПОДАННЯ  ПРОКУРОРАПОДАННЯ  ПРОКУРОРА

Підстави Строки розгляду  Форма внесення 
подання

Наявність виявлених 
правопорушень і обставин, 
які  їм сприяють, а також 
необхідність їх недопущення у 
майбутньому

Підлягає негайному розгляду. Не 
пізніше ніж в місячний термін 
повинні бути вжиті конкретні 

заходи по усуненню порушень 
закону, причин і умов, які  цьому 

сприяли 

Вноситься прокурором або його 
заступником у вигляді письмової 
мотивованої вимоги на ім’я 
посадової особи, яка взмозі 
усунути встановлені 
правопорушення, де викладається 
 зміст порушень, його причини та 
умови, вказуються конкретні 
винні особи і пропозиції 
прокурора 
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Схема  – Реквізити та зміст подання 

ПОДАННЯ ПОВИННО МІСТИТИ:ПОДАННЯ ПОВИННО МІСТИТИ:

Місце і дату винесення подання

Пропозиції про розгляд подання 
з вжиттям конкретних заходів не 
пізніше ніж через місяць з 
повідомленням про це прокурора

Викладення змісту встановлених 
прокуратурою порушень закону, 
причин та умов, які цьому 
сприяли, вказівку на конкретних 
осіб винних у цих порушеннях 

Пропозиції прокурора щодо 
притягнення до відповідальності 
осіб, винних у порушеннях 
закону, якщо про це мається 
достатньо даних

Заходи, запропоновані 
прокурором щодо усунення 
порушень закону, причин та 
умов, які їм сприяли 

Вступна частина 
подання

Основна частина 
подання

Резолютивна  
частина подання 

Назву посадової особи або 
органу, які уповноважені 
усунути допущені порушення 

Звідки отримані  відомості про 
порушення закону 

Посаду, звання і прізвище 
прокурора, який підписав 
подання
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Схема  – Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в 

справах про адміністративні правопорушення (ст. 250 КАпУП)

 

ПРОКУРОР МАЄ ПРАВО:ПРОКУРОР МАЄ ПРАВО:

Порушувати провадження в справі  про  адміністративне  
правопорушення

Знайомитися з матеріалами справи

Перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при 
провадженні в справі

Брати участь у розгляді справи

Заявляти клопотання

Давати висновки з питань, що виникають під час розгляду 
справи

Перевіряти правильність застосування відповідними органами 
(посадовими особами) заходів впливу 

Опротестовувати постанову і рішення по справі 

Зупиняти виконання постанови

Вчиняти інші передбачені законом дії
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Таблиця  – Показники нагляду за додержанням законiв 

№ Показник
Всього по Україні

2004 2005

1 Порушено кримiнальних справ 13489 14860 
2 Закрито кримiнальних справ за 

п.п. 1,2 ст.6 КПК України 130 154 
3 Направлено до суду 

кримiнальних справ  10002 
4 Розглянуто iз вжиттям заходiв 

приписiв та подань 68039 72592 
5 Задоволено протестiв  38125 42540 
6 За актами прокуророрського 

реагування притягнуто до 
вiдповiдальностi посадових осїб 102991 103190 

7 У т.ч. за результатами розгл. 
постанов про порушення 
адмiнiстративного провадження 27612 34415 

8 За актами прокурорського 
реагування вiдшкодовано 
(у тис.грн.) 
У т.ч. до бюджету 

2052788 
2283855

2283855 
818853
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982

7521

4549
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254
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7000

8000

У сфері економічних
відносин 

7521 4549

Про державну і
комунальну власність 

1777 982

у т. ч. про приватизацію 487 254

Порушено кримінальних 
справ

Направлено до суду 
кримінальних справ

Діаграма  – Структура кримінальних справ порушених прокурорами в порядку 

загального нагляду і направлених до суду у сфері економічних відносин
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Таблиця  –  Загальні  дані  про  роботу  орагнів  прокуратури із  захисту  прав  і 

свобод громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля за 2005 рік 

Про охорону навколишнього 

природного середовища 
Кількість справ

Порушено кримінальних справ 1527
Направлено до суду 800
Розглянуто із вжиттям заходів приписів та подань 8916
Задоволено протестів 5568
За актами прокурорського реагування притягнуто до 

відповідальності посадових осіб 20808
За актами прокурорського реагування відшкодовано 

(у тис. грн.) 72312
у т. ч. до бюджету (у тис. грн.) 67429
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Про охорону навколишнього
природного середовища

800

Про охорону земельних
ресурсів

150

Про охорону водних ресурсів 62

Про охорону лісових ресурсів 285

Про охорону надр 97

Про охорону атмосферного
повітря

7

Про тваринний світ 83

Про природно заповідний фонд 29

Про відходи 28

Направлено до суду кримінальних справ

Діаграма  – Структура кримінальних справ порушених прокуратурою і 

направлених до суду про охорону навколишнього природного середовища 
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 Попереднє слідство

Примітка:  Відповідно  до  п.  9  Перехідних  положень  Конституції  України 

прокуратура продовжує виконувати функцію попереднього слідства 

до  сформування  системи  досудового  слідства  і  введення  в  дію 

законів, що регулюють її функціонування.

Схема  – Підслідність органів прокуратури (справи, які розслідують слідчі 

прокуратури, ст. 112 КПК)

Слідчі прокуратури розслідують справи 
про злочини:

Передбачені статтями КК, переліченими в ст. 112 КПК

Вчинені службовими особами, які займають посади, 
віднесені до 1-3 категорії, відповідно до ч. 1 ст. 9 
Закону України “Про державну службу”

Вчинені працівниками правоохоронних орагнів

Інші злочини За постановою Генерального прокурора 
України, його заступників, прокурора області та 
прирівняних до них прокурорів
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Схема  – Підстлідність справ слідичм прокуратури

Проти життя та здоров’я (ст.ст. 115-120, 137, 140-
145 КК)

За розділами Особливої 
частини КК України

Інші злочини

Проти волі, честі та гідності особи (ст. 146 КК)

Проти статевої свободи та недоторканостті оби (ст. 
152 КК)

Проти прав і свобод людини (ст.ст. 157-163, 166, ч. 
2 ст. 168, 170-173, 175, ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, 182-
183, ч. 2 ст. 184  КК)
У сфері господарської діяльності (ст.ст. 209, ч. 3 
ст. 229, 223-235 КК)

Проти довкілля (ст.ст. 236-238, 253 КК)

ПІДСЛІДНІСТЬПІДСЛІДНІСТЬ

Проти безпеки виробництва (ст.ст. 271-275 КК)

Проти безпеки руху та експлуатації транспорту 
(ст.ст. 276, 281 КК)

Проти забезпечення призову та мобілізації (ст.ст. 
335-336 КК)
Проти авторитету органів влади та об’єднань 
громадян (ст.ст. 338, 342-352 КК)

У сфері службової діяльності (ст.ст. 364-370 КК)

Проти  правосуддя (ст.ст. 371-383, 392, 397-
400 КК)

Військові злочини (ст.ст. 402-435 КК)

Проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку (ст.ст. 438-439, 441, 445 КК)

Вчинені служовими особами, 
які займають особливо 
відповідальне становище 
відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону 
України “Про державну 
службу”

Вчинені службовими особами, 
посади яких віднесені до 1-3 
категорії посад

Вчинені працівниками 
правоохоронних органів

За постановою Генерального 
прокурора України, його 
заступників, прокурора області 
та прирівняних до них 
прокурорів 
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10761
54,84%

1319
6,72%

120
0,61%

7424
37,83%

- про злочини, вчинені ОГ (120 справ)

- про злочини з ознаками корупції (1319 справ)

- злочини в сфері економіки (7424 справи)

- інші злочини (10761 справ)

Діаграма  – Передано до суду справ, розслідуваних слідчими 

прокуратури в 2005 р. (19624 справи)
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4960
66,81%

268
3,61%

1582
21,31%

314
4,23%

58
0,78%

242
3,26%

- про банки і банківську діяльність (314 справ)

- про зовнішньоекономічну діяльність (58 справ)

- про агропромисловий комплекс (1582 справи)

- про енергозбереження (242 справи)

- про приватизацію (268 справ)

- інші злочини (4960 справ)

Діаграма  – Передано до суду справ про злочини в сфері економіки, 

розслідуваних слідчими прокуратури в 2005 р. (7424 справи)
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8328
42,44%

2045
10,42%

3751
19,11%

5500
28,03%

- насильство проти особи (умисні вбивства, згвалтування, бандитизм)
(3751 справа)
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем (2045 справ)
- службові злочини (зловживання або перевищення влади, службове
підроблення, одержання та давання хабара) (5500 справ)
- інші злочини (8328 справ)

Діаграма  – Направлено до суду справ з обвинувальним висновком, 

розслідуваних слідчими прокуратури за 2005 р. (19624 справи)
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Таблиця  – Забезпечення відшкодування збитків слідчими прокуратури 

у 2005 р.

Встановлено 
збитків на суму 

(у тис. грн.)

Відшкодовано 
збитків на суму 

(у тис. грн.)

Питома вага 
відшкодування, 

%

Всього по 
Україні 

3998178 2804800 70,2

З них у сфері 
економіки 822156 270936 33,0

Таблиця   – Робота слідчого апарату органів прокуратури у 2004-2005 р.

№ 
за/п Показник 2004 р. 2005 р.

1 Закінчено справ (з повторними) 21489 22385

2 Направлено до суду з 
обвинувальним висновком 19633 20012

3 Повернуто судом справ на 
додаткове розслідування 479 753

4 Повернуто прокурором справ на 
додаткове розслідування 5 19

5 Кількість виправданих осіб 64 106

6
Кількість осіб, провадження щодо 
яких закрите за реабілітуючими 
обставинами 

70 231
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 Координація діяльності по боротьбі із злочинністю

Схема  – Форми координаційної діяльності

ФОРМИ КООРДИНАЦІЇ
Положення про координаційну діяльність правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю (17.07.2000 р.)

ФОРМИ КООРДИНАЦІЇ
Положення про координаційну діяльність правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю (17.07.2000 р.)

Координаційна та міжвідомча 
нарада перших керівників 
правоохоронних органів 

Обмін інформацією з питань 
боротьби із злочинністю

Видання спільних наказів, 
вказівок, інформаційних 
листів

Створення слідчо-оперативних груп 
для розслідування окремих злочинів 

Проведення спільних цільових 
заходів з метою виявлення та 
припинення злочинів, а також 
усунення причин та умов, що їм 
сприяють

Спільні виїзди до регіонів для 
проведення узгоджених дій, 
перевірок і надання допомоги 
місцевим правоохоронним 
органам у боротьбі із 
злочинністю

Вивчення і поширення 
позитивного досвіду 

Розробка та надання узгоджених 
пропозицій до проектів державних і 
регіональних   програм боротьби із 

злочинністю

Прийняття узгоджених рішень щодо  
забезпечення реалізації державних  і 

регіональних програм  боротьби із  
злочинністю та корупцієюВзаємне використання можливостей 

правоохоронних органів для 
підвищення кваліфікації працівників, 
проведення спільних семінарів, 
конференцій

Спільна підготовка пропозицій 
органам  державної влади і органам 

місцевого самоврядування щодо 
оздоровлення криміногенної 

обстановки 

Спільна розробка та подання 
пропозицій компетентним органам 

щодо вдосконалення правового 
регулювання боротьби із злочинністю

Спільні засідання колегій 
правоохоронних органів

Спільне проведення семінарів та 
узагальнень стану злочинності та 
корупції, прогнозування тенденцій і 
динаміки їх розвитку, розробки 
відповідних заходів, спрямованих на 
запобігання злочинами і боротьбу з 
ними 

Спільне ініціювання і проведення 
наукових досліджень з проблем 

боротьби і з злочинністю і корупцією
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злочинністю

Схема  – Основні принципи координації 

Законність рішень і дій

Рівність усіх суб’єктів координаційної 
діяльності в прийнятті  спільних рішень, 
постановці питань, внесенні пропозицій 
щодо розроблення рекомендацій і заходів 

Самостійність кожного правоохоронного 
органу в межах його компетенції та 
недопущення підміни одного органу іншим 
при виконанні узгоджених рішень, 
рекомендацій та проведення спільних 
заходів

Відповідальність керівника 
правоохоронного органу за своєчасне 
виконання узгоджених заходів 

Гласність у висвітленні результатів в тій 
мірі, в якій вона не суперечить вимогам 
законодавства про захист прав і свобод 
людини і громадянина, державної та іншої 
таємниці, що охороняються законом 

ПРИНЦИПИ КООРДИНАЦІЇПРИНЦИПИ КООРДИНАЦІЇ
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 Розгляд заяв і скарг

Схема  – Основні завдання органів прокуратури у сфері захисту 

прав і свобод громадян 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ 
ВИРІШЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ 
ВИРІШЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Забезпечити всебічний, кваліфікований, своєчасний розгляд і вирішення 
звернень громадян

Приймати рішення про порядок перевірки та давати відповіді на звернення, 
які перебувають на контролі Президента України, Голови Верховної Ради 
України, його заступників, а також про розгляд запитів народних депутатів 
України тільки першими керівникам прокуратур

Вирішувати звернення в місячний термін від дня надходження, а ті, що 
потребують додаткового вивчення і перевірки, невідкладно, але не 
пізніше 15 днів від дня її отримання

За необхідності строк розгляду звернень продовжується керівником 
прокуратури з повідомленням про заявників і посадових осіб, які взяли 
звернення під контроль, однак загальний термін не повинен 
перевищувати 45 днів

Скарги, за якими прокуратурою проводяться перевірки, приєднувати до 
наглядового провадження 

Звернення із скаргами на неправомірні дії працівників прокуратури 
передавати до управління кадрів центрального апарату і прокурорам 
підпорядкованих прокуратур

Скарги в інтересах недієздатних осіб розглядати в тому разі, якщо вони 
надані х законними представниками 

Скарги, подані іншою особою в інтересах громадянина за його 
уповноваженням, розглядати лише в тому разі, якщо уповноваження 
оформлено у встановленому законом порядку і надано особі, трудовому 
колективу або організації, які здійснюють правозахисну діяльність

Анонімні звернення не розглядати за винятком повідомлень про злочини. 
Їх слід надсилати до органів, що ведуть оперативно-розшукову діяльність 

Повторні звернення з того самого питання не розглядати 

Не розглядати скарг, поданих з порушенням строку, передбаченого 
ст. 17  Закону України “Про звернення громадян”
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Схема  –  Види роботи із зверненнями 

ВИДИ:ВИДИ:

В інших органах В органах 
прокуратури

Розгляд і вирішення 
звернень

Облік та статистична 
звітність 

Організація прийому 
громадян

Аналіз та узагальнення 
роботи із зверненнями

Контроль за порядком 
і строком вирішення 
звернень 

Перевірки стану 
розгляду і вирішення 
звернень у підлеглих 
прокуратурах

Ведення діловодства 
(реєстрація, 
проходження, 
зберігання, знищення 
документів)

Перевірка додержання 
законодавства про 
звернення
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Схема  –  Вимоги до відповіді на звернення 

ВІДПОВІДЬ 
МАЄ БУТИ:

Юридично 
грамотною

Мотивованою Обґрунтованою 

Правильно 
застосовані 
норми права, 
юридичні 
терміни

Містити 
посилання на 
чинні 
законодавчі 
акти

Містити 
роз’яснення 
щодо порядку 
оскарження 
відповіді

Містити 
повний, 
об’єктивний 
та якісний 
аналіз доводів 
заявника

Містити 
посилання на 
матеріали 
перевірки, 
справи
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Примітка: провадження припиняється на підставі мотивованого висновку 

виконавця, затвердженого прокурором, про що повідомляється 

заявник 

Схема  –  Випадки припинення органами прокуратури провадження за 

зверненнями

ПРОВАДЖЕННЯ ПРИПИНЯЄТЬСЯ,
ЯКЩО:

ПРОВАДЖЕННЯ ПРИПИНЯЄТЬСЯ,
ЯКЩО:

У повторному зверненні відсутні нові дані, які 
потребують перевірки, а всі викладені доводи раніше 
перевірені і дана відповідь заявнику

Звернення містить лайку та образливі вирази на адресу 
інших осіб, а заявник був раніше попереджений про 
припинення провадження з цих підстав
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* При цьому скасоване первинне рішення прокуратури про відмову в 

задоволенні раніше поданого звернення 

Схема  –  Результати розгляду звернень в органах прокуратури

Задоволено 
(повністю або 

частково)

Роз’яснено

Відхилено

Повторно 
задоволене*

РЕЗУЛЬТАТ 
РОЗГЛЯДУ 

ЗВЕРНЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 
РОЗГЛЯДУ 

ЗВЕРНЕННЯ 



Розділ 2. Діяльність органів прокуратури – 2.10. Розгляд заяв і скарг

Примітка: Рішення про залишення без розгляду звернення прийнятого 

прокурором за рапортом виконавця 

Схема  –  Випадки залишення звернень без розгляду органами прокуратури

Звернення залишаються без розгляду 
у разі, якщо

(п. 4.12. Інструкції від 28.12.05)

Звернення залишаються без розгляду 
у разі, якщо

(п. 4.12. Інструкції від 28.12.05)

Є анонімним (не відомо прізвище та місце проживання 
автора)

Не викладено суті питання чи зміст не має логічного 
завершення 

Надійшло від особи, визнаної недієздатною 

Подано без відповідного доручення в інтересах іншої 
особи

Прийнято рішення про припинення розгляду
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Схема  –  Форми перевірки звернень органами прокуратури 

ФОРМИ ПЕРЕВІРОКФОРМИ ПЕРЕВІРОК

Вивчення справи та 
інших матеріалів

Доручення 
підпорядкованим 

прокуратурам 

З виїздом на місце

З витребуванням справи 
і матеріалів

За участю заявника

За участю спеціалістів

Доручення відповідним 
органам інших відомств
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Примітка:  Звернення у 5-денний строк направляються за належністю з 

одночасним повідомленням про це заявника

Схема  –  Порядок розгляду звернень

ДІЇДІЇ

Прийняття до розгляду
Передання на вирішення 
до підпорядкованої 
прокуратури 

Направлення до іншого 
виконавця

Долучення до скарг, що 
надходили раніше, або 
до матеріалів 
кримінальної справи
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Схема  –  Види звернень громадян відповідно до ст. 1 

Закону України “Про звернення громадян”

ЗВЕРНЕННЯЗВЕРНЕННЯ

Зауваження

Пропозиція

Скарга

Заява

Клопотання

Скарга

Щодо статутної 
діяльності юридичних 
осіб

Щодо реалізації прав 
та інтересів громадян

Про порушення прав та 
законних інтересів
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Примітка 1: Анонімні звернення (без даних про заявника) залишаються без 

розгляду, за винятком повідомлень про злочини.

Примітка 2: До скарги додаються копії постанов, судових рішень, відповідей, 

що оскаржуються.

Схема  –  Вимоги до звернення

(ст.ст. 5, 6 Закону України “Про звернення громадян”, 

пункти 2.4, 2.5 Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень 

та особистого прийому в органах прокуратури) 

Щодо форми: Щодо змісту:

ВИМОГИВИМОГИ

Українською чи іншою 
мовою, прийнятною для 
сторін

Повнота і зрозумілість 
викладу

Усне або письмове 

Підписи заявника 
(заявників) із 
зазначенням дати

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника 

(заявників), 
(найменування  

юридичної особи)

Місце проживання 
заявника (юридична 

адреса)

Суть порушеного 
питання

Зауваження, пропозиція, 
заява, скарга, прохання 

чи вимога
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Схема  –  Види звернень до органів прокуратури 

(пункт 1.4 Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень 

та особистого прийому в органах прокуратури, затвердженої 

Наказом ГПУ від 28.12.05. № 9 гн)

ВИДИ 
ЗВЕРНЕНЬ 

ВИДИ 
ЗВЕРНЕНЬ 

Пропозиція 
(зауваження)

Клопотання

Заява 

Скарга 

Депутатське 
звернення

Депутатський
запит

Депутатський 
лист

від депутатів    всіх рівнів

ДублюючеКолективне Повторне
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Схема  –  Правова основа розгляду та вирішення звернень 

в органах прокуратури 

Конституція України 
(ст. 40)

Закон України “Про звернення 
громадян” 

від 02.10.1996 р.

Закон України “Про статус 
народного депутата України” 
від 17.11.1992 р. 
(ст.ст. 15, 16)

Указ Президента України “Про 
 додаткові заходи щодо 
забезпечення реалізації 

громадянами конституційного 
права на звернення” 

від 13.08.2002 р.

Кодекси України 
(КПК, ЦПК, ГПК, КАСУ, КВК)

Закон України “Про статус 
депутатів місцевих рад” 
від 11.07.2002 р. 
(ст.ст. 13, 21, 22)

Рішення Конституційного 
Суду України 

Закон України “Про 
прокуратуру” від 05.11.1991 р.

(ст. 12)

Наказ ГПУ № 9 гн 
від 28.12.2005 р.
“Про організацію 

роботи з розгляду і 
вирішення звернень 

та особистого 
прийому в органах 

прокуратури”

Інструкція про 
порядок розгляду і 

вирішення звернень 
та особистого 

прийому в органах 
прокуратури України 

Інструкція з 
діловодства в органах 
прокуратури України
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Примітка: строк перевірки депутатського запиту або звернення може бути 

продовжено прокурором до 30 днів.

Схема  –  Строки вирішення звернень в органах прокуратури

ЗВЕРНЕННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТРОКИСТРОКИ

Які потребують додаткового 
вивчення та перевірки

Протягом 30 днів від дня 
надходження

Які не потребують додаткового 
вивчення та перевірки

Не пізніше 15 днів від дня 
надходження

Заява про відвід слідчого й 
особи, яка провадить дізнання

Протягом 24 годин 
(ст. 60 КПК)

Інші скарги на дії слідчого Протягом 3 днів

Запит народного депутата 
України

У 15-денний або інший 
встановлений ВРУ строк

Запит депутата міської ради У строк, встановлений радою

Звернення депутата України чи 
місцевої ради 

Протягом 10 днів

Заява або повідомлення про 
злочин 

Не пізніше 3-х днів, а у разі 
перевірки – не більше 10 днів
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Схема  –  Предмет оскарження відповідно до ст. 4 Закону України 

“Про звернення громадян”

ПРЕДМЕТ 
ОСКАРЖЕННЯ

ПРЕДМЕТ 
ОСКАРЖЕННЯ

Рішення БездіяльністьДії

У сфері управлінської 
діяльності

які мають своїм наслідком:

порушення права і законних інтересів чи свободи  
громадянина (групи громадян)

створення перешкод для здійснення громадянином 
його прав і законних інтересів чи свобод

незаконне покладення на громадянина яких-небудь 
обов’язків

незаконне притягнення до кримінальної 
відповідальності
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Таблиця  – Показники роботи органів прокуратури України з розгляду звернень 

за 2004-2005 роки

Показник 2004 2005
Розглянуто звернень 423663 523970
Вирішено звернень 303300 381760
Задоволено звернень 24629 28242
Вирішено звернень народних 

депутатів 13306 16769
– з них задоволено 616 906
Прийнято звернень громадян 

на особистому прийомі 198895 214257
– з них особисто прокурорами 60527 63817
Задоволено звернень з тих, що 

прийняті особисто прокурором 2769 3168
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54123
14,18%

101165
26,50%

4429
1,16%

33934
8,89% 8508

2,23%

1753
0,46%

143562
37,61%

34286
8,98%

- з питань слідства і дізнання (143562 звернення)

- про національну безпеку (1753 звернення)

- з питань законності судових рішень (34286 звернень)

- з питань виконання судових рішень (8508 звернень)

- з питань додержання кримінально виконавчого законодавства (4429
звернень)
- у сфері економічних відносин (33934 звернення)

- про конституційні права і свободи (101165 звернень)

- звернення з інших питань (54123 звернення)

Діаграма  – Структура звернень, вирішених органами 

прокуратури України у 2005 р. (всього – 381760 звернень)
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12443
44,06%
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0,95%

2394
8,48%
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1,11%
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0,16%

8816
31,22%

1070
3,79%

2891
10,24%

- з питань слідства і дізнання (8816 звернень)

- про національну безпеку (46 звернень)

- з питань законності судових рішень (1070 звернень)

- з питань виконання судових рішень (314 звернень)

- з питань додержання кримінально виконавчого законодавства (268
звернень)
- у сфері економічних відносин (2394 звернення)

- про конституційні права і свободи (12443 звернення)

- звернення з інших питань (2891 звернення)

Діаграма  – Структура звернень, задоволених органами 

прокуратури України (всього 28242 звернення) 
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264
2,12% 4588

36,87%

1590
12,78%

1001
8,04%

1586
12,75%

3057
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- про політичні права та свободи (264 звернення)

- про оплату праці (4588 звернень)

- про охорону праці (357 звернень)

- про соціальний захист (1590 звернень)

- про адміністративні правопорушення (1586 звернень)

- про права неповнолітніх (1001 звернення)

- звернення з інших питань (3057)

Діаграма  – Структура задоволених звернень з питань нагляду за додержанням 

законів щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави (всього 

12443 звернення)
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5,7%
23,7%

7,9%

62,7%

- про підприємництво (209 звернень)
- про охорону довкілля (631 звернення)
- про власність (1667 звернень)
- про приватизацію (151 звернення)

Діаграма  – Структура задоволених звернень у сфері економічних відносин
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 Правова допомога та міжнародне співробітництво

Схема  – Правова основа міжнародного співробітництва в галузі правової 

допомоги у кримінальних справах 

ПРАВОВА ОСНОВАПРАВОВА ОСНОВА

Міжнародні договори України 

Закони України 

Нормативні акти ГПУ

Накази

Інструкції 
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Схема  – Напрями взаємодії органів прокуратури України з установами 

іноземних держав та міжнародними організаціями 

(п. 2 Наказу ГПУ від 26.12.05 р. № 8 гн) 

НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ 

Щодо виконання 
процесуальних дій при 
розслідуванні справ

Взаємна правова допомога Співробітництво

Щодо видачі осіб

Щодо передачі 
кримінального 
переслідування 

Зустрічі

Переговори

Конференції 

Семінари

Реалізація проемтів і 
програм співпраці

Удосконалення правової 
бази співробітництва

Укладання угод

Учать у підготовці 
міжнародних договорів
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Схема  – Завдання та принципи діяльності органів прокуратури України з 

міжнародного співробітництва (п.п. 1 і 3 Наказу ГПУ від 26.12.2005 № 8гн)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВОМІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ЗАВДАННЯЗАВДАННЯ ПРИНЦИПИПРИНЦИПИ

Забезпечення 
дотримання 
органами 
прокуратури 
міжнародних 
зобов’язань

Нагляд за 
додержанням законів 
та виконанням 
положень 
міжнародних 
договорів органами 
дізнання та 
досудового слідства 

Взаємної поваги до 
національного  

суверенітету та прав 
людини

Добросовісність 
виконання 

зобов’язань

Невтручання у 
внутрішні справи 
іноземних держав
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Схема  – Види звернень про надання правової допомоги 

у кримінальних справах

ВИДИ ЗВЕРНЕНЬВИДИ ЗВЕРНЕНЬ

Про екстрадицію осіб

Про проведення процесуальних дій у 
кримінальних справах

Про перейняття кримінального переслідування
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Схема  – Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури

ФОРМИ  СПІВРОБІТНИЦТВА ФОРМИ  СПІВРОБІТНИЦТВА 

Сприяння та надання допомоги в 
розслідуванні злочинів

Видача осіб, що скоїли злочин

Отримання свідчень та заяв

Вручення документів, пов’язаних з 
судочинством у кримінальних, цивільних 
та сімейних справах 

Встановлення місцезнаходження осіб

Проведення обшуків, оглядів, експертиз та 
інших слідчих дій

Забезпечення відшкодування шкоди, 
заподіяної злочином або правопорушенням 

Надання документів, інформації, речових 
доказів та ін.
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Схема  – Основні завдання координаційної ради 

генеральних прокурорів СНД 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Узгодження й поєднання зусиль, 
координація дій, розширення 
співробітництва прокуратур держав-
учасниць СНД у захисті прав і свобод 
громадян 
Зміцнення законності і правопорядку в 
боротьбі із злочинністю

Розробка пропозицій щодо зближення 
національного законодавства 

Участь у розвитку договірно-правової бази 
СНД
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Схема  – Повноваження координаційної ради генеральних прокурорів держав-

учасниць СНД 

ПОВНОВАЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 
ГЕНЕРАЛЬНИХ ПРОКУРОРІВ СНД

ПОВНОВАЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 
ГЕНЕРАЛЬНИХ ПРОКУРОРІВ СНД

Організовує безпосередню взаємодю і співробітництво прокуратур держав-учасниць 
СНД у боротьбі із злочинністю, порушенням законності та правопорядку, у захисті 
прав законних інтересів громадян

Координує (узгоджує) діяльність міжнародних органів СНД у сфері боротьби із 
злочинністю і зміцненні правопорядку

Вивчає й узагальнює практику виконання міжнародних договорів у сфері боротьби із 
злочинністю і напрацьовує пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 
цих питань

Аналізує стан і динаміку злочинності на територіях держав-учасниць СНД, особливо її 
організованих форм, розробляє пропозиції щодо стратегії боротьби із злочинністю

Здійснює обмін інформацією про стан злочинності й тенденції її розвитку, про 
організацію та досвід роботи органів прокуратури, про координацію діяльності 
національних правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю
Здійснює розробку й узгодження пропозицій про місце і роль прокуратури та інших 
правоохоронних органів в державній системі з урахуванням закономірностей і 
специфіки розвитку кожної держави

Бере участь у роботі із зближення законодавства держав-учасниць СНД, створення 
спільного правового простору
Організовує співробітництво з питань розробки і вжиття заходів щодо підготовки і 
підвищення кваліфікації слідчих кадрів, їх науково-технічного, методичного й 
інформаційного забезпечення 

Організовує співробітництво з питань розробки і вжиття заходів щодо підготовки і 
підвищення кваліфікації слідчих кадрів, їх науково-технічного, методичного й 
інформаційного забезпечення 

Організовує спільні наукові дослідження актуальних проблем боротьби із злочинністю

Визначає конкретні форми співробітництва прокуратур держав-учасниць СНД

Бере участь у розробці і реалізації міждержавних програм боротьби із злочинністю, 
підготовці проектів міжнародних договорів у правовій сфері, зокрема про надання 
правової допомоги та з інших питань

Розробляє і вносить в установленому порядку проекти відповідних документів на 
розгляд Ради глав держав СНД
Взаємодіє у вирішенні практичних питань співробітництва з Виконавчим комітетом 
СНД і Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД, іншими органами та 
організаціями

Формує робочі органи Координаційної ради

Призначає (звільняє) виконавчого секретаря Координаційної ради, його заступника, а 
також керівників інших структурних підрозділів Координаційної ради, затверджує 
структуру і штати цих підрозділів і вносить в установленому порядку пропозиції щодо 
фінансування його діяльності, контролює фінансово-господарську діяльність 
створених робочих органів (ст. 5)
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Таблиця  – Робота за зверненнями про правову допомогу за 12 міс. 2005 р. 

Підготовлено звернень з звітному періоді органами прокуратури

Всього

За видами правової допомоги
Виконання 

процесуальних 
дій

Перейняття 
кримінального 
переслідування

Екстрадиція

583 476 17 84

0

500

1000

1500

2000

2500

Всього 2076 1750
Виконання
процесуальних дій

1510 1250

Перейняття
кримінальних
переслідувань

368 323

Екстрадиція 195 174

Надійшло звернень Виконано звернень

Діаграма  – Робота органів прокуратури за зверненнями про правову допомогу 

за 12 міс. 2005 р. Звернення іноземних установ 



Розділ 3. Управління та організація роботи в органах прокуратури 

Розділ  Управління та організація роботи в органах прокуратури

Схема  – Форми і методи прокурорської діяльності 

ПРОКУРОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬПРОКУРОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виявлення 
порушень 

закону

Реагування на 
порушення 

закону

Виявлення 
порушень 

закону 

Перевірка

Розгляд звернень

Вимога провести 
ревізію, 
перевірку, 
службове 
розслідування 

Порушення і 
розслідування 
кримінальних 
справ

Пред’явлення 
вимог про 
відшкодування 
збитків

Притягнення до 
адміністративної 
або 
дисциплінарної 
відповідальності 

Пред’явлення 
вимог про 
припинення 
порушень і 
поновлення прав

Звернення за 
захистом до суду

Опротестування 
незаконних 
правових актів

Оскарження 
незаконних 
судових рішень

Ініціювання 
перегляду 
незаконних 
судових рішень

Форми

Внесення подань 
та інформацій

Участь у 
засіданнях 
органів влади та 
самоврядування

Координація та 
узгодження 
діяльності 
правоохоронних 
органів з 
попередження 
злочинів

Примусу

Переконання 

Узгодження

Стимулювання 
(заохочення)

Методи 
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Схема  – Організаційно-управлінські документи

Галузеві накази

Регламент

Положення про структурний підрозділ та функціональні 
обов’язки працівника 

Накази про розмежування повноважень та розподіл 
обов’язків 

Рішення колегій, нарад

Плани роботи

Звіти прокурора

Узагальнення, аналізи

Довідки, доповідні записки

Дисциплінарний статут прокуратури

Інструкції

ДОКУМЕНТИДОКУМЕНТИ
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Схема  – Зміст галузевого нагляду ГПУ з питань організації роботи

Завдання і пріоритети діяльності 

Предмет діяльності (нагляду) 

Приводи, підстави  перевірок

Періодичність перевірок

Повноваження ланок прокурорської системи

Критерії оцінки роботи прокурора 

ЗМІСТЗМІСТ
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Схема  – Види забезпечення управлінської діяльності в органах прокуратури 

Матеріально-технічне забезпечення

Фінансове забезпечення 

Інформаційно-правове забезпечення

Кадрове забезпечення

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення (нормативні 
бази законодавства, бухгалтерського і статистичного 
обліку та звітності)

Організаційно-контрольне забезпечення

Документальне забезпечення  (облік, ведення та 
зберігання документів)

ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Схема  – Принципи організації діяльності органів прокуратури 

ПРИНЦИПИ ПРИНЦИПИ 

Територіальний Галузевий Предметний 

Зонально-предметний
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* Для прокуратур, що мають підпорядковані їм прокуратури

Схема  – Планування роботи в органах прокуратури 

Цілеспрямованість Конкретність Реальність

ВИХОДЯЧИ З:ВИХОДЯЧИ З:

Стану законності 

Стану злочинності 

ПРОКУРОР ПРОКУРОР 

ПЛАНУЄ ЗАХОДИПЛАНУЄ ЗАХОДИ

Наглядові перевірки

Комплексні або галузеві* перевірки 

Надання практичної допомоги

Проведення аналізів (узагальнень)

КЕРУЮЧИСЬ ПРИНЦИПАМИ ПЛАНУВАННЯ
(п. 9 Наказу ГПУ № 1 гн від  14.09.2005 р.)

КЕРУЮЧИСЬ ПРИНЦИПАМИ ПЛАНУВАННЯ
(п. 9 Наказу ГПУ № 1 гн від  14.09.2005 р.)
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Схема  – Підстави перевірок в підпорядкованих прокуратурах 

(п.п. 18-19 Наказу ГПУ № 1 гн від 19.09.2005 р.)

ПІДСТАВИПІДСТАВИ

Галузевої перевірки Комплексної перевірки 

Недоліки і пропозиції в 
роботі на окремих напрямах 
діяльності, якщо вжиті 
раніше заходи не дали 
результатів 

Суттєві недоліки та 
порушення в роботі на 
більшості напрямах 
діяльності, якщо вони не 
усунуті на виконання 
попередніх вимог 

Закінчення терміну 
повноважень прокурора 
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Схема  – Основні організаційно-управлінські фактори, що використовуються 
для оптимізації діяльності прокуратур всіх рівнів

ПРОКУРОРПРОКУРОР

Колегія Координаційні наради Міжвідомчі наради Оперативні наради

Проводиться Генеральним 
прокурором України, першими 

керівниками прокуратур обласного 
рівня за участю працівників органів 

прокуратури, посадових осіб 
міністерств та відомств, яких 

безпосередньо стосується питання

Проводяться керівництвом 
Генеральної прокуратури України, 

першими керівниками прокуратур всіх 
рівнів за участю керівників 

правоохоронних органів

Проводяться керівництвом органів 
прокуратури за участю керівників 

відповідних міністерств та відомств 
(правоохоронних, контролюючих 

тощо), до компетенції яких належить 
вирішення питань, винесених на їх 

розгляд

Проводяться керівництвом органів 
прокуратури, начальниками 

структурних підрозділів за участю 
прокурорсько-слідчих працівників

Розгляд найбільш актуальних питань, 
пов'язаних з організацією роботи і 

контролем виконання; додержанням 
законодавства на пріоритетних 

напрямах нагляду; заслуховування 
повідомлень і пояснень керівників 

інших міністерств та відомств; розгляд 
результатів перевірок, підсумків 
роботи за планово-звітні періоди

Узгодження діяльності 
правоохоронних органів у боротьбі зі 

злочинністю

Узгодження спільних заходів щодо 
протидії злочинності, корупції та 

іншим правопорушенням

Розгляд та обговорення результатів 
перевірок, надання практичної 

допомоги, аналітичних досліджень, 
звітів працівників підрозділів, 

вирішення інших питань діяльності 
органів, підрозділів прокуратури з 

метою оптимізації їх діяльності

Матеріали на розгляд колегії 
готуються в структурних підрозділах

Організаційна підготовка нарад забезпечується структурними підрозділами, які ініціювали питання на їх розгляд

Рішенням і, як правило, реалізуються 
наказами, розпорядженнями чи 

вказівками

Рішення оформлюються постановою, 
яка підписується керівниками 

прокуратури під головуванням яких 
проводилася нарада, та керівниками 

правоохоронних структур учасниками 
координаційної діяльності

Рішення наради оформлюються 
постановою, яка підписується 

головуючим на нараді, та керівниками 
відповідних міністерств, відомств – 

учасниками наради

Рішення наради оформлюються 
протоколом за підписом головуючого 
з визначенням прийнятих рішень та 

конкретних заходів



Розділ 3. Управління та організація роботи в органах прокуратури 

Примітка:  Колегії  проводяться  на  рівні  ГПУ,  прокуратури  АРК,  областей. 

Оперативні  наради  проводяться  прокурорами  всіх  рівнів,  їх 

заступниками,  керівниками  структурних  підрозділів  ГПУ,  АРК, 

областей.  Координаційні  та  міжвідомчі  наради  проводяться 

прокурорами всіх рівнів.

Схема  – Предмет розгляду колегій прокуратури, оперативних, координаційних 

та міжвідомчих нарад 

Колегія Координаційна 
нарада 

Оперативна 
нарада

Міжвідомча 
нарада

Найбільш складні 
проблеми, підсумки 
роботи за півріччя, 
рік

Визначення спільних 
заходів по боротьбі із 
злочинністю 

Питання з окремих 
напрямків діяльності, 
звіти працівників, 
додержання 
дисципліни

Узгодження спільних 
заходів з 
контролюючими та 
іншими органами 

ПРЕДМЕТ 

РОЗГЛЯДУ



Розділ 3. Управління та організація роботи в органах прокуратури 

Схема  – Основні організаційно-управлінські фактори

Генеральна прокуратура України

Прокуратура АРК Крим

Обласні та прирівняні до них прокуратури

Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокуратури

Розподіл
обов’язків

Організація роботи Проведення засідань 
колегії, 

оперативних, 
координаційних, 

міжвідомчих нарад

Аналітичні дослідження та впровадження їх результатів у практику

Впровадження наукових розробок, передового досвіду, найбільш 
досконалих та ефективних форм і методів роботи

Поточний контроль та оцінка ефективності (результативності) 
проведеної роботи

Навчання і підвищення кваліфікації кадрів

Створення і підтримання нормальних умов праці, здорової 
психологічної атмосфери у трудовому колективі

Планування



Розділ 3. Управління та організація роботи в органах прокуратури 

Схема  – Основні організаційно-управлінські важелі, що використовуються 

для оптимізації діяльності прокуратур всіх рівнів

ПРОКУРОРПРОКУРОР

Колегія Заступники прокурора Структурні підрозділи прокуратури

Планування роботи Розподіл обов’язків

Оперативні наради Координаційні наради Міжвідомчі наради

Впровадження позитивного досвіду Навчання і підвищення кваліфікації 
кадрів

Поточний контроль та оцінка ефективності (результативності) проведеної роботи

Забезпечення нормальних умов праці, здорової психологічної атмосфери у трудовому 
колективі

Міські, районні та
прирівняні до них

прокуратури

Аналітичні дослідження та
впровадження їх

результатів у практичну
діяльність



Розділ 3. Управління та організація роботи в органах прокуратури 

Схема  – Система документообігу в органах прокуратури 

СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ В 
ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ В 
ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Реєстрація вхідних 
документів

Організація 
картографічних 
документів у сховище 
об’єктів обліку (картках)

Реєстрація вихідних 
документів

Реєстрація розпорядчих 
документів

Розподіл документів у 
папках по розділам, 
главам у алфавітному 
порядку, по контрольним 
датам виконання 

Реєстрація 
супроводжуючих 

документів

Організація контролю 
виконання документів 

Реєстрація повторних 
документів

Організація збереження 
архівних документів

Реєстрація інших  
документів (доповідних, 

інформаційних)

Організація знищення 
документів відповідно  до 
встановленого порядку
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Таблиця  – Номенклатура справ, які ведуться в прокуратурі

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

1. Розділ І. Нагляд за додержанням законів щодо захисту прав і свобод 
громадян та інтересів держави.

1.1. Справа “Копії постанов про порушення кримінальних справ в порядку 
нагляду за додержанням законів та результати їх розслідування”.

1.2. Справа “Копії позовів, пред’явлених до суду за результатами перевірок 
додержання законів, та результати їх розгляду”.

1.3. Справа “Копії протестів, подань та приписів, внесених у порядку нагляду за 
додержанням законів, та результати їх розгляду”.

1.4. Справа “Копії постанов прокурора про порушення дисциплінарних та 
адміністративних проваджень, та результати їх розгляду”.

1.5. Справа “Копії інформацій в органи влади, виступів та публікацій у засобах 
масової інформації”.

2. Розділ II. Представництво інтересів громадян і держави у судах.
2.1. Справа “Копії позовів і заяв, пред’явлених до загальних судів, та результати 

їх розгляду”.
2.2. Справа “Копії позовів і заяв, пред’явлених до господарських судів, та 

результати їх розгляду”.
2.3. Справа “Копії апеляційних, касаційних подань та заяв про перегляд за ново 

виявленими і винятковими обставинами у цивільному судочинстві та 
результати їх розгляду”.

2.4. Справа “Копії апеляційних, касаційних подань та заяв про перегляд за ново 
виявленими і винятковими обставинами у господарському судочинстві та 
результати їх розгляду”.

2.5. Справа “Документи реагування з питань додержання законодавства при 
виконанні судових рішень та результати їх розгляду”.

2.6. Справа “Документи та листування з питань реального ви конання рішень 
суду за позовами прокурора у цивільному судочинстві”.

2.7. Справа “Документи реагування з питань реального виконання рішень суду 
за позовами прокурора у господарському судочинстві".

2.8. Книги о обліку роботи прокурора, додатки 2, 7 Інструкції України про 
порядок ведення первинного обліку роботи прокурора та форм такого 
обліку.

3. Розділ ІІІ. Нагляд за додержанням законів, які ведуть боротьбу зі 
злочинністю.

3.1. Справа “Копії постанов про порушення кримінальних справ”.
3.2. Справа “Копії постанов про порушення кримінальних справ, винесених за 

матеріалами про відмову в порушенні кримінальних справ, та результати їх 
розслідування”.



Розділ 3. Управління та організація роботи в органах прокуратури 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ (продовження)

3.3. Справа “Копії постанов про скасування постанов про зупинення, закриття 
кримінальних справ та результати їх розслідування”.

3.4. Справа “Копії постанов про скасування постанов про порушення 
кримінальних справ”.

3.5. Справа “Копії письмових вказівок та листів у кримінальних справах”.
3.6. Справа “Подання та постанови про порушення дисциплінарних 

проваджень, результати їх розгляду”.
3.7. Справа “Справа “Подання прокурора про застосування запобіжного заходу 

- взяття під варту, продовження строків тримання, звільнення з під варти”
3.8. Справа “Подання та інші процесуальні документи, винесені за участю 

прокурора у розгляду судом справ з питань досудового слідства. Документи 
щодо оскарження в суді процесуальних рішень. Прийнятих під час 
досудового слідства”. 

3.9. Справа “Матеріали, процесуальні документи (довідки перевірок тощо) 
щодо здійснення нагляду за додержанням законів при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності”.

3.10
.

Справа “Наглядові провадження по кримінальних справах за запитами 
(зверненнями) іноземних, українських установ про надання правової 
допомоги”.

3.11
.

Справа “Наглядові провадження по кримінальних справах”.

3.12
.

Книги обліку, передбачені додатками 12, 13, 14, 16, 17 Інструкції.

4. Розділ IV. Підтримання державного обвинувачення та участь 
прокурорів у розгляді судами кримінальних справ.

4.1. Справа “Наглядові провадження щодо участі прокурора у розгляді справ 
апеляційною інстанцією.”

4.2. Справа “Наглядові провадження участі прокурора у розгляді справ 
касаційною інстанцією”.

4.3. Справа “Документи прокурора про реабілітацію та результати їх розгляду”.
4.4. Книги обліку, додатки 18,20.
5 Розділ V. Нагляд 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.

5.1. Справа “Наглядові провадження про звільнення прокурором незаконно 
утримуваних осіб”. 

5.2. Справа “Копії вказівок, протестів, приписів та подань прокурора, внесених 
у порядку нагляду, та результати їх розгляду”.

5.3. Справа “Копії постанов про порушення кримінальних справ”.
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НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ (продовження)

6. Розділ VI. Розгляд звернень.
6.1. Справа “Статистичні картки на звернення". Справа “Наглядові 

провадження за зверненнями”. 
6.2. Книга обліку, додаток 24.
7. Розділ VII. Реалізація принципу гласності в діяльності органів 

прокуратури.
7.1. Справа “Документи. Пов’язані з реалізацією принципу гласності в 

діяльності органів прокуратури”.  
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Схема  – Системи обліку та контролю інформації в органах прокуратури 

СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА 
КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЇ 

СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА 
КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЇ 

Автоматизована система інформаційного забезпечення 
діяльності секретаріату (апарату) Генерального 

прокурора України

Система обліку та аналізу звернень громадян 
(в Генеральній прокуратурі України, в прокуратурах 
АРК, областей та прирівняних до них прокуратурах, 

міських, районних прокуратурах)

Система обліку та контролю інформації, що надходить 
в органи прокуратури  
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Схема  – Основні критерії оцінки ефективності діяльності органів прокуратури 

(п. 20 Наказу ГПУ № 1 гн від 19.09.2005 р.)

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇОСНОВНІ КРИТЕРІЇ

Дотримання Конституції та законів України при здійсненні 
прокурорських повноважень

Забезпечення належної організації роботи 

Повнота і своєчасність вжитих заходів до усунення порушень 
закону, поновлення прав та свобод, відшкодування збитків, 
притягнення винних до відповідальності 



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Розділ  Кадри органів прокуратури

Примітка: не  можуть  бути  прийняті  на  роботу  на  посаду  прокурора  або  слідчого 
прокуратури особи, які були засуджені за вчинення злочину,  за винятком 
реабілітованих 

Схема  – Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих 
органів прокуратури України 

Громадянство України

Особи, які не мають досвіду практичної роботи за 
фахом, проходять в органах прокуратури 
стажування строком до 1 року

ВИМОГИ:
(ст. 46 Закону України “Про прокуратуру”)

ВИМОГИ:
(ст. 46 Закону України “Про прокуратуру”)

Особи, вперше призначені на прокурорсько-слідчі 
посади, приймають “Присягу працівника 
прокуратури”, текст якої затверджується 
Верховною Радою України 

Вища юридична освіта

Необхідні ділові та моральні якості 

Досягнення певного віку і стажу роботи в органах 
прокуратури 

На посади прокурорів АР Крим, областей, міст Києва 
та Севастополя та прирівняних до них прокурорів 
призначаються особи не молодше 30 років, які мають 
стаж роботи в органах прокуратури або на судових 
посадах не менше 7 років

На посади районних, міських та прирівняних до них 
прокурорів призначаються особи не молодше 25 років, 
які мають стаж роботи в органах прокуратури або 
на судових посадах не менше 3 років



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Призначення та звільнення прокурорів від займаних посад 

Генеральний прокурор 
України

Призначається на посаду та 
увільняється з посади 
Президентом України за 
погодженням з Верховною 
Радою України

Прокурори АРК 
та обласного рівня

Міські, районні 
та прирівняні до них 

прокурори

Призначаються на посади та 
увільняються з посад 
Генеральним прокурором 
України

Призначаються на посади та 
увільняються з посад 
Генеральним прокурором 
України

Призначаються на посаду та 
звільняються з посад 
Генеральним прокурором 
України за поданням прокурорів 
АРК і обласного рівня

Заступники
Генерального прокурора 

України



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Обмеження, пов’язані зі службою в органах прокуратури  

ПРОКУРОРСЬКИЙ  ПРАЦІВНИК
НЕ  МАЄ ПРАВА:

ПРОКУРОРСЬКИЙ  ПРАЦІВНИК
НЕ  МАЄ ПРАВА:

Належати до будь-яких політичних партій чи рухів

Брати участь у страйках чи пікетуваннях

Суміщати службу в органах прокуратури з іншою 
роботою, в т.ч. через довірених осіб, за винятком 
педагогічної, наукової та творчої 

Входити до складу колегіальних органів, утворених 
радами або їхніми виконавчими органами 

Бути членами органу управління комерційної 
організації

Бути повіреним чи представником у справах третіх 
осіб в державному органі, в якому він служить або 
який безпосередньо підлеглий чи безпосередньо 
підконтрольний йому

Виїжджати в службові відрядження за кордон за 
рахунок фізичних чи юридичних осіб, за винятком 
спеціальних випадків; отримувати від них 
винагороди, пов’язані з виконанням посадових 
обов’язків, у тому числі й після виходу у відставку 
чи на пенсію



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Обов’язки прокурорсько-слідчих працівників

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧІ 
ПРАЦІВНИКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧІ 
ПРАЦІВНИКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

Додержуватись Конституції України та інших 
нормативних актів законодавства України 

Діяти в межах своєї компетенції

Своєчасно і точно виконувати накази, розпорядження, 
завдання та вказівки своїх керівників, а також свої 
безпосередні обов’язки

Зберігати державну та іншу таємницю, охоронювану 
законом

Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і 
підвищувати професійну кваліфікацію, проявляти 
ініціативу і творчість у роботі 

Не допускати порушень прав і свобод людини і 
громадянина



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Права прокурорсько-слідчих працівників 

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧІ 
ПРАЦІВНИКИ МАЮТЬ ТАКІ ПРАВА:

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧІ 
ПРАЦІВНИКИ МАЮТЬ ТАКІ ПРАВА:

Знайомитись з документами, що встановлюють їхні 
права і обов’язки за займаною посадою

Просуватись по службі, підвищувати свою 
кваліфікацію, проходити перепідготовку за рахунок 
відповідного бюджету

Об’єднуватись у професійні спілки

Оскаржувати вищестоящому керівникові чи в суд 
рішення щодо проходження служби

Ознайомлюватися з усіма матеріалами своєї особової 
справи

На присвоєння класних чинів залежно від займаних 
посад і стажу роботи

Отримувати безкоштовно формений одяг з 
відповідними відзнаками за встановленими нормами

Вимагати службового розслідування з метою зняття 
безпідставних, на думку державного службовця, 
звинувачень або підозри 

На матеріальне, соціальне, пенсійне забезпечення та 
застосування заходів правового і соціального захисту, 
визначених законодавством 



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Заохочення прокурорських працівників

ДО ПРОКУРОРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТАКІ 

ЗАОХОЧЕННЯ 

Подяка

Грошова премія

Подарунок

Цінний подарунок

Дострокове присвоєння класного чину

Нагородження нагрудним знаком “Почесний 
працівник органів прокуратури України”

Присвоєння почесного звання 
“Заслужений юрист України”

Нагородження державними нагородами 

Подяка Генерального прокурора 



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Заходи заохочення працівників органів прокуратури 

ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ: 

подяка
п. 1 ст. 5 Дисциплінарного статуту 
прокуратури України 

грошова премія
п. 2 ст. 5 Дисциплінарного статуту 

прокуратури України
Положення про порядок проведення 
атестації прокурорсько-слідчих 
працівників органів прокуратури 
України, затверджене наказом 
Генерального прокурора України
від 17.02.04 № 714ц

подарунок 
Розпорядження Генерального 
прокурора України від 24.02.04 № 5-б 
“Про встановлення вартості 
подарунків для заохочення працівників 
органів прокуратури” 

цінний подарунок 
Розпорядження Генерального 
прокурора України від 24.02.04 № 5б 
“Про встановлення вартості 
подарунків для заохочення 
працівників органів прокуратур” 

встановлені у ст. 48 Закону України “Про прокуратуру”, ст. 5 Дисциплінарного 
статуту прокуратури України та іншими законодавчими актами України 

представлення до нагородження державними нагородами у тому числі до 
присвоєння почесного звання “Заслужений юрист України”

Закон України “Про державні нагороди України”
Указ Президента України від 16.05.01 № 310/2001 “Про встановлення відзнаки 
Президента України – медалі “За працю і звитягу”
Указ Президента України від 29.04.95 № 341/95 “Про заснування відзнаки 
Президента України  “Іменна вогнепальна зброя ” 
Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України, 
затверджений указом Президента України від 19.02.03 № 138/2003
Указ Президента України від 18.04.02 № 349/2002

нагородження нагрудним знаком 
“Почесний працівник прокуратури 

України”
Ст. 48 Закону України  “Про 
прокуратуру”
Положення про нагрудний знак 
“Почесний працівник прокуратури 
України” , затверджене наказом 
Генерального прокурора України від 
24.01.2005 р. № 497ц

дострокове присвоєння класного чину 
або підвищення в класному чині

Положення про класні чини 
працівників органів прокуратури 
України (затверджене Постановою 
Верховної Ради України від 06.11.91 № 
1795-ХІІ)
Інструкція про порядок представлення 
працівників  органів прокуратури 
України до присвоєння класних чинів
Положення про порядок проведення 
атестації прокурорсько-слідчих 
працівників органів прокуратури 
України, затверджене наказом 
Генерального прокурора України від 
17.02.04 № 714ц

подяка Генерального прокурора 
України з одночасним вручення 

нагрудного знака “Подяка за сумлінну 
службу в органах прокуратури”

Положення “Про подяку Генерального 
прокурора”, затверджене Наказом ГПУ 
№ 1986 від 27.10.03 



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури 

ДО ПРОКУРОРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТАКІ ВИДИ 
ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ 

(ст. 9 Дисциплінарного статуту)

ДО ПРОКУРОРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТАКІ ВИДИ 
ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ 

(ст. 9 Дисциплінарного статуту)

Догана

Пониження у класному чині

Пониження у посаді 

Позбавлення нагрудного знаку “Почесний працівник 
прокуратури”

Звільнення

Звільнення з позбавленням класного чину

Позбавлення класного чину за вироком суду

Позбавлення права на одержання пенсії за вислугою 
років у разі звільнення з роботи у зв’язку з 
засудженням за умисний злочин, вчинений з 
використанням свого посадового становища, або 
вчиненням корупційного діяння



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Класні чини працівників органів прокуратури

КЛАСНІ ЧИНИ КЛАСНІ ЧИНИ 

Молодші спеціальні звання Молодші спеціальні звання Старші спеціальні звання Старші спеціальні звання Вищі спеціальні звання Вищі спеціальні звання 

Юрист 3 
класу

Юрист 3 
класу

Юрист 2 
класу

Юрист 2 
класу

Юрист 1 
класу

Юрист 1 
класу
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Молодший 
радник юстиції 

Радник 
юстиції
Радник 
юстиції

Старший  
радник юстиції 

Старший  
радник юстиції 

Державний 
радник юстиції 

3 класу

Державний 
радник юстиції 

3 класу

Державний 
радник юстиції 

1 класу

Державний 
радник юстиції 

1 класу

Державний 
радник юстиції 

2 класу

Державний 
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Державний 
радник юстиції

Державний 
радник юстиції

Присвоюється 
Указом 

Президента 
України



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

* Примітка: фактично не застосовуються з 2003 р.

Схема  – Заходи соціального забезпечення працівників органів прокуратури

ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

працівники органів прокуратури 
обслуговуються в медичних закладах 
Міністерства внутрішніх справ України

 Прокурори забезпечуються житловою 
площею місцевими органами влади в 
першочерговому порядку, їм також надається 
50 % знижка плати за займане ними та 
членами сім’ї житло, комунальні послуги і 
користування квартирним телефоном

встановлені Указом Президента України від 02.06.95 № 414/95*

забезпечення працівників прокуратури службовим жилим приміщенням. 
Перелік категорій працівників прокуратури, яким може бути надано службове жиле 
приміщення та Положення про облік та розподіл службової житлової площі Генеральної 
прокуратури України затверджено наказом Генерального прокурора України від 16.04.2004 
№ 48/13-ок

встановлені Постановою КМУ від 15.03.99 № 380

щорічна відпустка право безкоштовно користуватися всіма 
видами транспорту міського, приміського і 
місцевого сполучення (крім таксі)слідчі прокуратури забезпечуються 

житловою площею місцевими органами 
влади в першочерговому порядку. Їм 
також надається 50 % знижка плати за 
займане ними та членами сім’ї житло, 
комунальні послуги і користування 
квартирним телефоном

прокурори і слідчі прокуратури, призначені 
на роботу в іншу місцевість, протягом шести 
місяців забезпечуються виконавчими 
комітетами місцевих рад благоустроєним 
житловим приміщенням у позачерговому 
порядку (відповідно до ст. 120 КЗпП 
України працівникам при переведенні на 
іншу роботу, коли це пов’язано з переїздом в 
іншу місцевість, виплачуються відповідні 
компенсації)

встановлені у ст. 49 Закону України “Про прокуратуру”

працівникам прокуратури місцеві ради 
можуть продавати на пільгових умовах жилі 
приміщення із знижкою 50 % його вартості 

прокурори і слідчі мають право на 
першочергове влаштування дітей у 
дошкільні заклади і встановлення 
квартирного телефону

прокурори АР Крим, областей, міські, 
районні і прирівняні до них прокурори, які 
пропрацювали в органах прокуратури не 
менше 25 років і досягли пенсійного віку 
або стали інвалідами під час роботи, після 
звільнення, у разі переїзду в одну з обраних 
місцевостей, де вони працювали або 
проживали, забезпечуються виконавчими 
комітетами місцевих рад благоустроєним 
жилим приміщенням у першочерговому 
порядку. Їм надається право позачергового 
вступу до житлово-будівельного 
кооперативу або допомога в 
індивідуальному житловому будівництві 



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

* Примітка: зупинені.

Схема  – Пільги прокурорським працівникам 

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧІ ПРАЦІВНИКИ 
МАЮТЬ ПРАВО НА:

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧІ ПРАЦІВНИКИ 
МАЮТЬ ПРАВО НА:

Безоплатне користування за службовим 
посвідченням на території України всіма видами 
транспорту міського, приміського і місцевого 
самоврядування (крім таксі)

Право бронювання місць у готелях і на всіх видах 
транспорту, а також позачергового придбання 
проїзних документів під час службового 
відрядження 

Позачергове забезпечення жилою площею (слідчі 
прокуратури)

50 % знижки по оплаті житла, комунальних 
послуг та за користування квартирним 
телефоном*

Позачергове забезпечення житлом протягом 
шести місяців після призначення на роботу в 
іншу місцевість

Першочергове влаштування дітей у дитячі 
установи та позачергове встановлення 
квартирного телефону 

Покупку житла із знижкою 50 % від його вартості 
у місцевих Рад

Медичне обслуговування та пенсійне 
забезпечення



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Заходи матеріального забезпечення працівників органів прокуратури

ЗАХОДИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

надбавка до посадового окладу за почесне 
звання “Заслужений юрист України ”

надбавка за напруженість 
та  складність в роботі 

встановлені Указом Президента України від 18.04.02 № 349/2002

посадовий оклад
Постанова КМУ від 13.12.99 № 2288

надбавка за класний чин
Постанова КМУ від 16.04.99 № 386/99

надбавка за вислугу років
Указ Президента України 

від 02.06.95 № 414/95

формений одяг
Постанова КМУ від 07.09.98 № 1392

встановлені у ст. 49 та 53 Закону України “Про прокуратуру”

надбавки до посадових окладів особам, які працюють в умовах режимних обмежень 

встановлені Постановою КМУ від 15.06.94 № 414

надбавка за особливий характер роботи та 
інтенсивність праці, що встановлюється 
Генеральному прокурору України, його 
заступникам, прокурорам АР Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя, їх 
заступникам (крім того п. 2 Постанови КМУ 
від 04.07.95 № 488)

надбавка за особливий характер роботи та 
інтенсивність праці, що встановлюється 
прокурорам міст (крім міст Києва і 
Севастополя), районів, їх заступникам, а 
також прирівняним до них прокурорам та їх 
заступникам 

встановлені Постановою КМУ від 06.03.96 № 297

надбавка до посадового 
окладу за службу на 
посадах слідчих і 
прокурорів-криміналістів 

доплата за вислугу 20 і більше років на посадах начальників 
слідчих підрозділів, їх заступників, прокурорів-криміналістів 
і слідчих органів прокуратури у розмірі 100 % від сум пенсії, 
яка може бути їм нарахована у разі виходу на пенсію

встановлені Постановою КМУ від 21.02.96 № 232

доплата до посадового окладу за науковий 
ступень кандидата або доктора наук з 
відповідної спеціальності

надання матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-побутових питань та 
допомоги на оздоровлення

надбавка за високі досягнення у праці або 
виконання особливо важливої роботи у 
розмірі до 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за класний чин та 
ранг державного службовця

доплата за сумісництво на вакантних 
посадах за місцем постійної роботи понад 
установлений робочий час

встановлені Постановою КМУ від 13.12.99 № 2288

надбавка до посадового окладу за звання та використання в роботі іноземної  мови

надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи до 100 % 
посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин nf ранг державного службовця та 
вислугу років

встановлені Постановою КМУ від 09.03.06 № 268



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

Схема  – Грошове утримання працівників прокуратури 

ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ СКЛАДАЄТЬСЯ З:

Посадового окладу 

Надбавок за класний чин

Надбавок за вислугу років

Надбавки за особливі умови проходження 
державної служби та напруженість у роботі 

Надбавки за особливо важливі завдання 

Надбавки за напруженість та складність роботи

Надбавки за почесне звання “Заслужений юрист 
України”

Доплати за науковий ступень кандидата або 
доктора наук

Надбавки за знання та використання в роботі 
іноземної мови

Щомісячної премії



Розділ 4. Кадри органів прокуратури 

 Схема  – Єдина система підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів органів прокуратури

ЄДИНА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИХ КАДРІВ 

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

ЄДИНА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИХ КАДРІВ 

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Самостійне навчання
Постійно-діючі галузеві 

та міжгалузеві накази

Науково-практичні  
конференції 

Надання 
індивідуальних 

завдань

Стажування в 
структурних підрозділах 

прокуратури

Навчання працівників, 
які зараховані до 

резерву на заміщення 
вакантних посад

Впровадження в 
практичну діяльність 
позитивного досвіду. 

Міжвідомчі семінари  

Навчання в інституті 
підвищення кваліфікації 
Академії прокуратури 

України 



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.1. Прокуратура в країнах – членах СНД 

Розділ  Прокуратура зарубіжних країн

 Прокуратура в країнах – членах СНД

Таблиця  – Місце і тип моделі прокуратури в країнах – членах СНД (Співдружності Незалежних держав)

№ Країна

Місце в системі влади Тип моделі

виконавча судова самостійна кримінального 
переслідування наглядова змішана

1 Азербайджанська республіка +
але в системі 
судової влади

+

2 Республіка Арменія + +
3 Республіка Казахстан + +
4 Республіка Грузія + +
5 Киргизька Республіка + +
6 Республіка Молдова + +
7 Російська Федерація + +
8 Республіка Таджикистан + +
9 Туркменістан + +
10 Республіка Узбекистан + +
11 Республіка Білорусь + +
12 Україна + +

Примітка: тип моделі визначається функціями, які переважають в діяльності прокуратури.



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.1. Прокуратура в країнах – членах СНД 

Таблиця  – Основні функції прокуратури в країнах – членах СНД (Співдружності Незалежних держав)

№ Країна
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1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10
1 Азербайджанська республіка + + + +

ОРД, дізнання
– +

загальний
+

2 Республіка Арменія + + + +
дізнання

+ +

3 Республіка Білорусь + + + + + + 
загальний

+

4 Республіка Грузія + + + +
ОРД, дізнання

+ +

5 Республіка Казахстан + + – + + + 
загальний

+ +

6 Киргизька Республіка + + + + + + 
загальний

+

7 Республіка Молдова + + + + + – +
8 Російська Федерація + + + + + ++ + + +

9 Республіка Таджикистан + + + + + 
загальний

+ + +



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.1. Прокуратура в країнах – членах СНД 

1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10
10 Туркменістан + + + + + + 

загальний
+

11 Республіка Узбекистан + + + + + + 
загальний

+ +
зак. ініц.

12 Україна + + + + + ++ + + –

Примітка:  У графі “координація ” розуміється координація прокуратурою діяльності  інших правоохоронних органів по 
боротьбі  із  злочинністю;  під  “правотворчістю”  розуміється  участь  органів  прокуратури  в  розробці 
законопроектів. Генерального прокурора Узбекистану наділено правом законодавчої ініціативи.

 



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.1. Прокуратура в країнах – членах СНД 

Таблиця  – Система органів прокуратури Російської Федерації

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА 

Головна воєнна прокуратура Головна воєнна прокуратура 

Прокуратури 
суб’єктів РФ

Спеціалізовані 
прокуратури 

Науково-
освітні 

установи
– військові
– природоохоронні 
– транспортні 

Прокуратури 
районів, міст, 

міжмуніципіальні

Прокуратура РФ – єдина централізована система органів, що 
здійснюють від імені РФ нагляд за додержанням 
Конституції та виконанням законів, які діють на 
території РФ, а також здійснюють кримінальне 
переслідування та координацію діяльності 
правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю. 



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.2. Прокуратура в деяких країнах ЄС

 Прокуратура в деяких країнах – членах ЄС

Таблиця  – Місце і тип моделі прокуратури в деяких країнах – членах ЄС (Європейського Союзу)

№ Країна

Місце в системі влади Тип моделі

виконавча судова самостійна кримінального 
переслідування наглядова змішана

1 Іспанія + +
2 Італія + +
3 ФРН + +
4 Франція +

мінюст 
при судах +

5 Швеція +
відносно самостійна

+

6 Естонія + +
7 Латвія +

незалежна система у 
складі судової влади

+

8 Литва +
незалежна система у 
складі судової влади

+

Примітка: В Естонії не існує державних органів під назвою прокуратура. Окремі функції властиві прокуратурі, а саме: 
нагляд за відповідністю правових актів законодавчої  та виконавчої  влади та самоврядування Конституції  та 
законам покладені на спеціальну посадову особу – Канцлера юстиції, який призначається Державними зборами.



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.2. Прокуратура в деяких країнах ЄС

Таблиця  – Основні функції прокуратури в деяких країнах – членах ЄС (Європейського Союзу)

№ Країна
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1 Іспанія + +
2 Італія + + + +
3 ФРН + + + +
4 Франція + + окремі 

слідчі дії
+

за слідством
за виконанням 

вироків, 
реабілітацією 

– + – –

5 Швеція + + +
6 Естонія + + +
7 Латвія + – +
8 Литва + + – +

Примітка: У Великій Британії органом, який виконує функції обвинучення, є Державна обвинувальна служба (порушує 
кримінальні справи, розслідує особливо важливі справи, підтримує обвинувачення). В країнах англосаксонської 
системи відсутня прокуратура характерна для країн романо-германської системи. 
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Примітка:  Оскільки  основними  завданнями  німецької  прокуратури  є 

пред’явлення і  підтримка обвинувачення в суді,  вони структурно 

об’єднані з судами, але виконують свої функції незалежно одна від 

одної.

Таблиця  – Система органів прокуратури ФРН

СИСТЕМАСИСТЕМА

Федеральна 
прокуратура при 

Федеральному суді

Генеральний прокурор

80 федеральних 
прокурорів

25 прокуратур при 
верховних судах 

земель

116 прокуратур 
при судах ІІ 

інстанції

Генеральний 
прокурор земель 
та міністр юстиції 

земель

Федеральний 
Міністр юстиції



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.3. Прокуратура в країнах – сусідах України

 Прокуратура в країнах – сусідах України

Таблиця  – Місце і тип моделі прокуратури в країнах – сусідах України

№ Країна

Місце в системі влади Тип моделі

виконавча судова самостійна кримінального 
переслідування наглядова змішана

1 Польща +
міюст

+

2 Румунія +
міюст

при судах +

3 Словакія + +

4 Угорщина + +



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.3. Прокуратура в країнах – сусідах України

Таблиця  – Основні функції прокуратури в країнах – сусідах України

№ Країна
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переслідування Нагляд Інші функції
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1 Польща + + – +
2 Румунія + + + +
3 Словакія +
4 Угорщина + + + + +

заг. нагляд
+



Розділ 5. Прокуратура зарубіжних країн – 5.3. Прокуратура в країнах Азії та Америки

 Прокуратура в деяких  країнах Азії та Америки

Таблиця  – Місце і тип моделі прокуратури в країнах Азії та Америки

№ Країна

Місце в системі влади Тип моделі

виконавча судова самостійна кримінального 
переслідування наглядова змішана

1 Бразилія + +
2 Китай (КНР) + +
3 Куба +
4 США +

мінюст
+

5 Японія +
мінюст

при судах +

Примітка: В США аналогом прокуратури виступає аторнейська служба на федеральному рівні і рівні окремих штатів.
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Таблиця  – Основні функції прокуратури в країнах Азії та Америки
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1 Бразилія + + – + – +
права

+ +
законодавча 
ініціатива 

Генеральног
о прокурора

2 Китай (КНР) + + + + +
заг. нагляд

+

3 Куба + + + +
заг. нагляд

+
законодавча 
ініціатива

4 США + + + + +
штат 

Каліфорнія
5 Японія + + + +

за дізнанням
та слідством

+ + +
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Коментарі до розділів

Розділ 1.

До схеми 1.3.

Сучасна  прокуратура  України  веде  свій  родовід  від  іменного  Указу 

Петра І від 21  січня 1722 р., яким було покладено початок створення системи 

прокурорського нагляду в Російській  імперії,  до  складу якої  входила значна 

частина  українських земель.  Поступово були введені  посади прокурорів  при 

Сенаті, колегіях, надворних судах та посада генерал-прокурора. Таким чином, 

прокурорський  нагляд  був  поширений  лише  на  центральні  органи  влади. 

Зазначені риси характеризують перший період становлення прокуратури, який 

можна окреслити в межах 1722-1775 рр.

Другий  період  розвитку  прокуратури  пов’язаний  з  поширенням 

прокурорського  нагляду  на  місцеві  органи  влади  внаслідок  реформи 

Катерини ІІ і охоплює час з моменту приходу її до влади і до судових реформ 

1864 р. Починаючи з 1775 р. прокурори перетворились на завершену систему 

органів,  що  розвернули  свою  діяльність  на  всі  державні  установи.  Вони 

здійснювали  загальний  і  судовий  нагляд,  в  тому  числі  і  за  законністю 

нормативно-правових актів. 

Третій  період  розвитку  прокуратури  Російської  імперії  започаткували 

реформи 1864 р. Так звані Судові статути обмежили діяльність прокурорів та їх 

товаришів “ділами судового нагляду” (кримінальне переслідування та судовий 

нагляд). Прокурори були позбавлені функцій загального нагляду  та досудового 

слідства.  Зазначений  період  закінчується  падінням  самодержавства  і 

проголошенням 1 вересня 1917 р. Російської республіки.

Розділ 2.

До схеми 2.4.4.

На органи дізнання  покладається  обов’язок  виявлення  ознак  злочину і 

осіб,  що  його  вчинили.  Для  цього  органи  дізнання  вживають  оперативно-

розшукових заходів (ті з них, які наділені цим правом) та провадять слідчі дії, 



після  чого  справа  передається  слідчому  відповідно  до  підслідності, 

передбаченої ст. 112 КПК України. Порядок проведення дізнання передбачений 

гл. 10 КПК України.

До схеми 2.4.5. 

Вказівки прокурора органам дізнання і  досудового слідства у зв’язку з 

порушенням  і  розслідуванням  ними  кримінальних  справ,  дані  в  порядку, 

передбаченому КПК, є для цих органів обов’язковими. Оскарження одержаних 

вказівок  вищестоящому  прокуророві  не  зупиняє  їх  виконання,  за  винятком 

випадків, передбачених частиною 2 статті 114 КПК України (ч. 2 ст. 227 КПК 

України).

Розділ 5.

З  огляду  на  наявність  у  зарубіжних  країнах  різних  функціональних 

моделей прокуратур, які різняться своїми завданнями, місцем в системі влади, 

обсягом  функцій  тощо,  для  порівняння  обрані  такі  критерії  як  місце 

прокуратури  в  системі  влади  певної  держави,  тип  моделі  (переважно 

кримінального переслідування чи наглядова, чи змішана), основні функції тієї 

чи іншої зарубіжної прокуратури.

До таблиці 5.1.1.

Після  розпаду  СРСР  колишні  його  республіки  (крім  прибалтійських) 

заявили  про  створення  Співдружності  Незалежних  Держав  (СНД),  що  було 

оформлено відповідною угодою від  21 грудня  1991 р.  в  м. Алма-Аті.  Угода 

передбачає  співробітництво  у  різних  сферах  внутрішньої  та  зовнішньої 

політики  країн  –  учасниць  СНД.  Сьогодні  до  СНД  належать  12  країн,  які 

представлені в таблицях, в тому числі і Україна.



До таблиці 5.1.2.

Прокуратури країн – членів СНД переважно зберегли змішану модель, 

яка  включає  в  себе  і  розслідування  злочинів  і  наглядові  функції,  а  в  таких 

країнах  як  Таджикистан  та  Туркменистан  переважають  загальнонаглядові 

функції. Прокурори лише двох країн – Грузії та Молдови юридично віднесені 

до судової влади. Прокуратури всіх країн – учасниць СНД становлять єдину 

централізовану систему органів.

До таблиці 5.2.1.

Європейьий союз  створено у 1993 році і сьогодні до його складу входять 

25  держав:  Автрія,  Бельгія,  Кіпр,  Чехія,  Данія,  Естонія,  Німеччина,  Греція, 

Фінляндія,  Франція,  Угорщина,  Ірландія,  Італія,  Латвія,  Литва,  Люксембург, 

Мальта, Польща, Португалія, Словакія, Словенія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, 

Великобританія.

Визначено  строк вступу до ЄС Болгарії  та  Румунії  –  2007 р.  Про свій 

намір вступити до ЄС заявили глави держав Грузії, Турції та України.

В порівняльних таблицях наведені дані стосовно провідних країн – членів 

ЄС.

До схеми 5.2.3.

У ФРН не має єдиної прокуратури. Прокуратури створені і діють на трьох 

рівнях судової системи лише в рамках кримінального судочинства, виконуючи 

функцію  кримінального  переслідування.  При  цьому  суди  і  прокурори 

виконують свої функції незалежно один від одного.

До таблиці 5.3.1.

Спільний  кордон  з  Україною мають  сім  зарубіжних  країн:  Білорусь, 

Молдова, Польща, Росія, Румунія, Словакія та Угорщина, які розглядаються в 

таблицях як країни – сусіди.



Список скорочень 

АРК – Автономна Республі Крим

ВР – Верховна Рада

ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 

ГПК – Господарсько-процесуальний кодекс

ГПУ – Генеральний прокурор України

ДДУПВП – Державний департамент України з питань виконання покарань

ДПА – Державна податкова адміністрація 

ДПСУ – Державна прикордонна служба України

КАСУ – Кодекс адміністративного судочинства України 

КВК – Кримінально-виконавчий кодекс

КК – Кримінальний кодекс

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

ЛТМ – Лікувально-трудовий профілакторій

МВС – Міністерство внутрішніх справ

МК – Митний кодекс

ОРД – оперативно-розшукова діяльність

ОРЗ – оперативно-розшукові заходи

РСФРР – Російська соціалістична федеративна радянська республіка

СБУ – Служба безпеки України

СРСР – Союз Радянський .соціалістичних республік

УВП – установа виконання покарань

УНР – Українська народна республіка

УРСР – Українська радянська соціалістична республіка

УСРР – Українська соціалістична радянська республіка 

ЦВК – Центральний виконавчий комітет

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс



Словник основних термінів

А
Адміністративне  судочинство –  діяльність  адміністративних  судів  щодо 
розгляду  і  вирішення  адміністративних  справ  у  порядку,  встановленому 
Кодексом адміністративного судочинства України.
Адміністративний позов  – звернення до адміністративного суду про захист 
прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах.
Апеляція  – вид оскарження судових рішень, що не набули законної сили, а 
також  саме  письмове  звернення  до  суду  з  проханням  перегляду  справи. 
Апеляційне провадження передбачає у випадках, встановлених процесуальним 
законом, повторне дослідження доказів та прийняття нового рішення по суті 
справи.

Д
Дізнання –  початковий  стан  досудового  розслідування,  що  проводиться 
уповноваженими  на  те  законом  особами,  з  дотриманням  порядку, 
встановленого  законом  для  виявлення  ознак  злочину  та  особи,  яка  його 
вчинила.

З
Загальний нагляд –  функція  органів  прокуратури,  яка  полягає  в нагляді  за 
додержанням  і  застосуванням законів  органами виконавчої  влади,  місцевого 
самоврядування,  державного  управління  і  контролю,  громадськими 
організаціями,  іншими  юридичними  особами  та  громадянами.  Предметом 
загального нагляду є відповідність дій, рішень та нормативних актів зазначених 
осіб Конституції та законам.
Заява  (клопотання)  –  звернення  громадян  із  проханням  про  сприяння 
реалізації  закріплених  Конституцією  та  чинним  законодавством  їх  прав  та 
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки 
в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 
висловлення  думки  щодо  поліпшення  їх  діяльності.  Клопотання –  письмове 
звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи 
свобод тощо.
Звернення  громадян –  викладені  в  письмовій  або  усній  формі  пропозиції 
(зауваження), заяви (клопотання) і скарги

К
Касація –  передбачений  процесуальним  законодавством  вид  оскарження 
судових рішень (як правило тих, що набрали законної сили) шляхом вивчення 



суддями  матеріалів  розглянутої  справи  та  додаткових  письмових  даних, 
поданих учасниками оскарження. 
Колегія органу прокуратури – дорадчий орган при прокуророві відповідного 
рівня, що розглядає найбільш важливі питання діяльності органів прокуратури, 
стан правопорядку та законності на території відповідного регіону. 
Компетенція  органів  прокуратури –  питання  (сфера  відносин),  що  є 
предметом діяльності прокуратури відповідного рівня або спеціалізації.
Координація  прокурором  діяльності  інших  правоохоронних  органів  – 
організаційно-правові  заходи прокурора відповідного рівня щодо узгодження 
дій  правоохоронних  органів  по  боротьбі  із  злочинністю  в  межах  та  у 
відповідності з вимогами діючого законодавства.
Кримінальне переслідування –  діяльність  органів  прокуратури,  пов’язана з 
порушенням  кримінальної  справи  або  контролем  за  законністю  порушення 
такої  справи,  розслідуванням  справи  прокурором  або  слідчим  прокуратури, 
наглядом  за  проведенням  оперативно-розшукової  діяльності,  дізнанням, 
слідством,  процесуальним  керівництвом  досудовим  слідством,  вирішенням 
питання про рух справи,  підтриманням державного обвинувачення в  суді  та 
оскарженням  вироку  (постанови,  ухвали)  суду  будь-якої  інстанції  у 
кримінальній справі.

М
Методи  діяльності  прокуратури  –  передбачені  законом  засоби  впливу 
прокурора  на  поведінку  фізичних  осіб,  спрямовані  на  попередження  та 
припинення  порушень  закону,  поновлення  порушених  прав,  відшкодування 
завданих збитків, притягнення винних осіб до відповідальності. 

О
Обвинувачення  –  сформульоване  слідчим,  прокурором  або  потерпілим  у 
справах  приватного  обвинувачення  письмове  ствердження  при  вчинення 
винною  особою  (особами)  конкретного  злочину  (злочинів),  обґрунтоване 
достатніми доказами і висунуте в порядку, встановленому КПК України. 
Оперативно-розшукова  діяльність  – це  система  гласних  і  негласних 
пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються 
із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.
Оперативно-розшукові заходи  – опитування осіб, контрольна та оперативна 
закупівля та постачання товарів, предметів та речовин, збирання документів, 
операції  по захопленню злочинців,  проникнення в злочинну групу,  знімання 
інформації  з  каналів  зв’язку,  контроль  телеграмно-поштових  відправлень, 
візуальне спостереження із застосуванням зйомки та інших технічних засобів, 
використання  гласних  і  негласних  штатних  та  позаштатних  працівників, 
конфіденційне співробітництво з особами, отримання інформації про злочини 
безкоштовно  або  за  винагороду,  використання  майна,  житла,  транспортних 



засобів  інших  осіб  за  їх  згодою,  створення  конспіративних  підприємств, 
використання  зашифрованих  документів,  автоматизованих  інформаційних 
систем. 

П
Підслідність –  точно  визначене  законом  коло  злочинів,  що  підлягають 
виключному провадженню відповідного слідчого органу. 
Підтримання обвинувачення в суді – участь прокурора від імені держави у 
судовому  розгляді  кримінальної  справи  шляхом  виконання  передбачених 
законом процесуальних дій з метою доведення вини підсудного і сприяння суду 
в постановленні об’єктивного, обґрунтованого та законного вироку.
Подання  – це  акт реагування прокурора на виявлені правопорушення, в якому 
містяться юридично обґрунтовані вимоги про їх усунення. 
Позов прокурора – письмове звернення прокурора до суду за захистом своїх 
прав та законних інтересів громадянина, держави, суспільства у випадках та 
порядку, передбачених процесуальним законодавством.
Постанова – це  акт реагування прокурора на суспільно небезпечні дії, в якому 
міститься  юридично  обґрунтоване  мотивоване  рішення  про  порушення 
кримінальної справи або провадження про адміністративне правопорушення.
Право репліки – можливість, передбачена процесуальним законодавством, для 
учасників судових дебатів висловити свої зауваження, заперечення, доповнення 
після закінчення промов. 
Припис –  це   акт  реагування  прокурора  на  протиправні  дії,   який  містить 
юридичне  обґрунтування  допущених  порушень  з  посиланням  на  порушений 
закон. 
Прокуратура –  спеціальний  правоохоронний  та  правозахисний  державний 
орган,  який   здійснює  функції  кримінального  переслідування,  підтримання 
державного  обвинувачення  в  суді  та  інші,  передбачені  законодавством 
відповідної країни.
Прокуратура України – єдина централізована система державних органів, на 
яку відповідно до Конституції України покладаються підтримання державного 
обвинувачення  в  суді;  представництво  інтересів  громадянина  або  держави  в 
суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; 
нагляд 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; нагляд за додержанням 
прав  і  свобод  людини  та  громадянина,  додержанням  законів  з  цих  питань 
органами  виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування,  їх  посадовими  і 
службовими  особами;  координація  діяльності  правоохоронних  органів  по 
боротьбі  із  злочинністю,  інші  функції,  передбачені  Законом  України  “Про 
прокуратуру”. 



Прокурор –  посадова  особа  органів  прокуратури,  наділена  відповідними 
повноваженнями  для  виконання  завдань  та  функцій  органів  прокуратури. 
Відповідно  до  ст.  56  Закону  України  “Про  прокуратуру”  під  поняттям 
“прокурор” слід розуміти Генерального прокурора України та його заступників, 
підпорядкованих  прокурорів  та  їх  заступників,  старших  помічників  і 
помічників прокурора, начальників управлінь і відділів, їх заступників, старших 
прокурорів  і  прокурорів  управлінь  і  відділів,  які  діють  у  межах  своєї 
компетенції.
Прокурорський нагляд – вид діяльності прокурора, спрямований на перевірку 
додержання законів в межах, наданих йому законом повноважень.
Пропозиція (зауваження) -  звернення  громадян,  де  висловлюються  порада, 
рекомендація  щодо  діяльності  органів  державної  влади  і  місцевого 
самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються 
думки  щодо  врегулювання  суспільних  відносин  та  умов  життя  громадян, 
вдосконалення правової основи державного і  громадського життя, соціально-
культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства
Протест прокурора – письмовий документ реагування прокурора на незаконні 
рішення,  дії  чи нормативний акт посадової  особи (органу),  що виноситься в 
порядку, передбаченому ст. 21 Закону України “Про прокуратуру”, до органу, 
що  вчинив  незаконні  дії,  рішення  чи  видав  незаконний  акт  або  до 
вищестоящого органу з вимогою припинити незаконні дії, поновити порушені 
права, скасувати або привести у відповідність з законом опротестовані рішення 
чи незаконні акти.

С
Санкція  –  письмовий  дозвіл  прокурора  на  вчинення  органом  дізнання  або 
слідства  окремих  слідчих  дій  у  випадках,  передбачених  процесуальним 
законом.
Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян,  порушених  діями  (бездіяльністю),  рішеннями  державних  органів, 
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій, 
об’єднань громадян, посадових осіб.
Слідство (досудове,  попереднє,  судове) –  регламентована  процесуальним 
законом діяльність органу дізнання, слідчого, прокурора, суду щодо збирання, 
дослідження  та  аналізу  доказів  у  кримінальній  справі.  Здійснюється  з 
дотриманням встановленого законом порядку та форми проведення.
Слідчий –  посадова  особа  прокуратури,  яка  проводить  досудове  слідство  у 
порядку і на підставах, передбачених процесуальним законом.
Судові дебати – завершальний стан судового слідства, який полягає в промовах 
учасників, що ґрнутуються на результатах дослідження доказів з приводу суті 
справи, що розглядається. 



Ф
Фабула  кримінальної  справи –  викладення  в  процесуальних  документах 
(постанові про притягнення в якості обвинуваченого, обвинувальному висновку 
та вироку суду) фактичних обставин вчинення злочину. 
Форма  діяльності  прокуратури –  нормотворчість  і  застосування  права 
органами  прокуратури шляхом  видання  прокурорами наказів,  розпоряджень, 
затвердження  постанов,  інструкцій,  а  також  надання  вказівок,  внесення 
документів прокурорського реагування на виявлені порушення, звернення до 
суду, ініціювання юридичної відповідальності особи. 
Функція  прокуратури –  напрям  діяльності  прокуратури,  визначений 
Конституцією та законами, що передбачає відповідні межі, правові засоби та 
форми здійснення 
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