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Аннотация
Тихонович Ю. С. Правовой механизм регулирования увольнения по инициативе работника. – 

Статья.
В статье проанализирована сущность правового механизма регулирования увольнения по инициа-

тиве работника, предоставлена его общетеоретическая характеристика.
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Summary
Tihonovich Y. S. Legal mechanism regulating the release of employee initiatives. – Article.
This article examines the nature of the legal mechanism for regulating the layoffs of the initiative  

of the employee, given his general theoretical description.
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КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА 
В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ

Постановка проблеми. Стаття 10 Закону України «Про прокуратуру» від  
5 листопада 1991 року № 1789-XII визначає, що Генеральний прокурор України та 
підпорядковані йому прокурори з метою підвищення ефективності протидії зло-
чинності та корупції координують діяльність правоохоронних органів із питань 
протидії злочинності та корупції.

Координаційні повноваження прокуратури реалізуються шляхом проведення 
спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгоджених за-
ходів, аналітичної діяльності тощо [1].

У резюме до висновку № 3(2008) про «Роль прокуратури за межами сфери кри-
мінального права», прийнятому CCPE на 3-му пленарному засіданні (Страсбург, 
15–17 жовтня 2008 року), зауважується, що зацікавлені прокурорські служби ма-
ють налагоджувати та розвивати, якщо доцільно, співробітництво або контакти з 
уповноваженим із прав людини та подібними інститутами, а також організаціями 
громадянського суспільства, включаючи засоби масової інформації [2].

Відповідно ж до наказу Генерального прокурора України «Про координацію  
діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції»  
від 16 січня 2013 року № 1/1гн (наказ № 1/1гн) координація діяльності правоохо-
ронних органів у сфері протидії злочинності та корупції вважається одним із голов-
них пріоритетів у роботі прокурорів усіх рівнів [3].

Стан дослідження. Проблема координаційної діяльності органів прокуратури 
неодноразово ставала предметом наукових дискусій таких вчених: Є.М. Блажівсь- 
кий, Ю.М. Грошевий, Л.М. Давиденко, В.В. Долежан, П.М. Каркач, М.В. Косюта, 
М.Й. Курочка, В.І. Малюга, М.І. Мичко, В.Т. Нор, М.В. Руденко та інших. 

Мета й завдання дослідження. Метою статті є розробка пропозицій щодо оптимі-
зації координаційної діяльності органів прокуратури у сфері захисту трудових прав 
неповнолітніх. Завданням дослідження є визначення суб’єктного складу учасників 
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координаційної діяльності в контексті захисту трудових прав неповнолітніх, тема-
тики координаційних заходів, а також значення ролі прокурора в таких заходах. 

Виклад основних положень. Координація діяльності правоохоронних органів  
із протидії злочинності та корупції – це передбачена законом, об’єктивно обумов-
лена, узгоджена та постійна взаємодія з метою реалізації учасниками правоохо-
ронної діяльності спільних заходів за найбільш пріоритетними напрямами про-
тидії злочинним та корупційним проявам, що здійснюється під організаційним 
керівництвом відповідного прокурора [8, с. 290].

Саме координації належить ключова роль у консолідації зусиль правоохорон-
них органів. Її цілі та завдання полягають у забезпеченні злагоджених, цілеспря-
мованих, спільних дій правоохоронних органів щодо протидії злочинності, зміцне- 
ння законності та правопорядку. Належним чином організована координація по-
кликана усунути паралелізм, дублювання, роз’єднаність, забезпечує ефективне 
виконання правоохоронними органами завдань із протидії злочинності, не припу-
скає змішування їхніх функцій, підміну одних органів іншими [4, с. 5].

Пунктами 9.1–9.3 наказу Генерального прокурора України № 1/1 гн також ви-
значено, що на координаційні наради необхідно запрошувати керівників органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування для заслуховування інформації 
щодо їхньої діяльності з питань попередження й протидії злочинності та корупції.

Зазначені повноваження треба використовувати передусім для вирішення пи-
тань протидії й попередження злочинності та корупції, які потребують застосуван-
ня повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Також прокурорів усіх рівнів зобов’язано забезпечити повноту використання 
всіх форм координації, передбачених положенням «Про координацію діяльності 
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції».

До можливих форм координації, унормованих відомчими та міжвідомчими 
нормативно-правовими актами, належать такі:

– проведення координаційних нарад керівників правоохоронних органів  
під головуванням відповідного прокурора;

– проведення спільних засідань колегій правоохоронних органів;
– проведення міжвідомчих нарад за участю керівників правоохоронних органів,  

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державного нагляду 
(контролю);

– видання спільних наказів, вказівок, інформаційних листів та інших докумен-
тів організаційного та методичного характеру;

– обмін інформацією з питань стану злочинності та корупції; 
– розробка й здійснення узгоджених заходів із метою виявлення, припинення 

та попередження кримінальних правопорушень, у тому числі з ознаками корупції, 
а також усунення причин та умов, що сприяли їх вчиненню;

– організація комплексного вивчення ефективності протидії злочинності та  
корупції в регіонах, де спостерігаються негативні тенденції цієї діяльності тощо 
[5, с. 72–73].

Найбільш поширеною формою координаційної діяльності правоохоронних  
органів в Україні є координаційна нарада, до складу якої входять прокурор (голова 
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наради) та перші керівники відповідних правоохоронних органів (учасники нара-
ди). На координаційних нарадах, які скликаються не менше як один раз на пів-
річчя, розглядаються найбільш важливі (актуальні) питання протидії злочинності  
та корупції.

Вибір форм координації визначається відповідним прокурором з урахуванням 
пропозицій керівників правоохоронних органів, стану законності, структури й ди-
наміки злочинності та інших чинників, що впливають на ці явища, характеру пи-
тань, які можуть бути вирішені за допомогою такої організаційно-правової форми, 
як координація [5, с. 73].

Варто також звернути увагу на те, що організуюча роль прокурора в підготовці 
та проведенні координаційних нарад полягає в тому, що він:

– спільно з керівниками інших правоохоронних органів визначає коло питань, 
які потребують розгляду на нараді;

– організовує роботу постійно діючої робочої групи з представників правоохо-
ронних органів для підготовки наради;

– за необхідності особисто керує роботою з підготовки проектів постанов у кож-
ному з питань, що виносяться на розгляд наради;

– вимагає інформацію, необхідну для проведення наради;
– скликає нараду та керує її роботою, у тому числі визначає місце, дату й час  

її проведення, затверджує порядок денний;
– підбиває підсумки роботи наради;
– спільно з керівниками інших правоохоронних органів формулює рекоменда-

ції до підсумкових документів наради (резолютивної частини постанови);
– здійснює контроль за виконанням напрацьованих нарадою заходів [6, с. 75].
Слід відзначити, що проведенню координаційної наради передує велика підготовча 

робота. Зокрема, після визначення питань, які виносяться на розгляд координаційної 
наради, керівники правоохоронних органів дають доручення підлеглим їм підрозді-
лам щодо проведення необхідних перевірок, збирання статистичних та інших даних, 
узагальнення правозастосувальної практики. У підготовчий частині створюється про-
ект рішення координаційної наради, з яким попередньо ознайомлюються всі її чле-
ни. Вони можуть вносити пропозиції стосовно проекту рішення, обґрунтовувати ті чи 
інші заходи, спрямовані на посилення боротьби зі злочинністю та корупцією [7, с. 75]. 

Важливою складовою координаційної роботи є отримання об’єктивної інформа-
ції про реальні тенденції корупційної злочинності, аналіз причин їх виникнення, 
ефективності діяльності правоохоронних органів у цій сфері протидії злочинності 
та корупції [4, с. 7].

Необхідно також зауважити, що координаційна діяльність прокуратури на 
місцевому рівні має свої особливості. Зокрема, міськміжрайпрокурори не мають 
організаційної можливості самостійно проводити деякі необхідні на підвідомчій 
їм території координаційні заходи й мають їх реалізовувати через прокурорів ви-
щого рівня. Переважно це пов’язано з тим, що немає суворо побудованої за адмі-
ністративно-територіальним та галузевим (предметним) принципами відповідної 
горизонталі правоохоронних органів, у той час як прокурор координує діяльність 
правоохоронних органів однопорядкового, однорівневого становища. Також міськ- 
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міжрайпрокурори організаційно обмежені в проведені певних форм координації, 
зокрема спільного засідання колегій прокуратури та правоохоронних органів через 
відсутність колегій на їх рівні [8, с. 292].

Тематику координаційних заходів слід обирати з урахуванням стану законності 
та виробничої спеціалізації регіону (міста, району, області). Так, у контексті за-
хисту трудових прав неповнолітніх така тематика обов’язково повинна включати 
питання щодо працевлаштування, надання першого робочого місця; дотримання 
пільгових умов праці (тривалість робочого дня, види робіт, оплата праці тощо); на-
дання відпусток; звільнення з роботи; ефективності здійснення заходів із забезпе-
чення дотримання прав неповнолітніх на працю відповідними державними органа-
ми; визначення шляхів оптимізації забезпечення додержання законів у цій сфері.

Для участі у вказаних заходах можуть бути запрошені керівники органів ви-
конавчої влади та місцевого самоврядування, державного нагляду (контролю)  
та військового управління, а також інші службові особи зазначених структур  
і правоохоронних органів для надання інформації щодо проведеної роботи у сфері 
протидії злочинності та корупції [6, с. 75].

Безпосередньо ж до участі в координаційних заходах із питань захисту трудо-
вих прав неповнолітніх (зокрема, на місцевому рівні) слід залучати представників 
органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, кримінальної мі-
ліції в справах дітей, служб у справах дітей, управлінь (відділів) освіти, державної 
служби зайнятості, державної інспекції з питань праці, санітарно-епідеміологічної 
служби, органів державного пожежного нагляду, державної служби гірничого наг-
ляду та промислової безпеки, державної фінансової інспекції.

Доцільно також запросити представників відповідних державних органів, які 
наділені певними повноваження в галузях господарства, які найбільш розпов-
сюджені не території певної адміністративно-територіальної одиниці (району, 
кількох районів або ж області). Так, наприклад, в аграрних регіонах на коорди-
наційні наради доцільно запросити представників Державної інспекції сільсько-
го господарства України, яка відповідно до положення «Про Державну інспекцію  
сільського господарства України» (Держсільгоспінспекція України) від 13 квітня 
2011 року № 459/2011, зокрема, здійснює контроль на підприємствах, в устано-
вах та організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за охоро-
ною праці, пожежною безпекою та безпекою дорожнього руху; проводить навчан-
ня та надання консультативних послуг із питань, що належать до її компетенції,  
а також сприяє постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів га-
лузі, широкому впровадженню досягнень науки й передового досвіду; сприяє роз-
витку соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної  
та економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економічних від-
носин (пп. 26, 27, 48 п. 3) [10].

Актуальною в координаційних заходах є й участь представників найбільших робо-
тодавців на території певної адміністративно-територіальної одиниці або ж представ-
ників підприємств, за профілем діяльності яких найбільш розповсюджені порушення 
трудових прав неповнолітніх (наприклад, представників підприємств-сільгоспвироб-
ників, які на час збору урожаю залучать робітників до сезонних робіт).
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Варто також зауважити, що поза кримінально-правовою сферою прокуратура 
здійснює правозахисну діяльність шляхом:

а) нагляду за дотриманням та застосуванням законів на підставах і в порядку, 
визначених законодавством України;

б) представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визна-
чних законом;

в) координації діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування 
та контролю щодо захисту державних і суспільних інтересів, прав та свобод люди-
ни й громадянина на підставах та в порядку, визначеному законом [10, с. 59].

Висновки. Отже, як бачимо, координаційна діяльність прокурора є важливою 
складовою попередження правопорушень і за межами кримінально-правової сфе-
ри. Об’єднання дій правоохоронних органів, а також органів виконавчої влади 
сприятиме ефективному виконанню своїх обов’язків всіма суб’єктами координації 
й, як наслідок, ефективному виявленню порушень трудових прав неповнолітніх.
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Анотація
Павлійчук В. А. Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав  

неповнолітніх. – Стаття.
У статті на основі аналізу нормативно-правових актів та доктринальних джерел пропонуються 

напрями оптимізації координаційної діяльності органів прокуратури у сфері захисту трудових прав 
неповнолітніх. Зокрема, автор визначає суб’єктний склад обов’язкових учасників координаційної ді-
яльності у вказаній сфері, тематику координаційних заходів, а також роль прокурора в таких заходах.

Ключові слова: прокурор, координація, неповнолітні, трудові права, учасники координаційної  
діяльності. 


