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ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА З НАГЛЯДУ 

ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ 

3 ОБМ~:ЖЮІІІЯМ ОСОБИСТИХ СВОБОД 

Прокурорський наr .. 1я.а у uій сфері був передбачений ше законами 
Російської і:~лперії і n Ра.аяпсько~tу Союзі. В СРСР n у~юшtх :~ласоnих ре
пресій 3 політичних :мотиnіn,зnичайпо, ефектиnність uьoro паг .. 1я.ау бу.:ш 
нкраі1 ювnкою. 

Ссрс,т( функніі1 11рокуратури, :шкріІІ;Існих у чинніі1 Кон<:титунії 

України, ІІсрс;tGачсно. що 11рокуратура :щіtkнюt-: наІ·;ІИJl <<3а )((Щср

жанню .. І>> законів пр:и виконанні судових рішень у кри:\1іна.1ьн:их спра
вах, а також при застосуванні інших захо.аів при:\1усового характеру~ 

поn'я:шних 3 об:~лежешІЯ~f особистої сnободи ГfЮ~Іа.Jяп~> (п.5 ст.121 

Оспошюго .Закону). Апа.1огічна парма пере.Jбачена у ст. 26 чшшого 
Закону України «Про ІІрокуратуру~> ~IJ. 

Значною мІрою 111 ІІОJІОЖСНН}І Закону J(С'І'а;Іі:юнані н накаJІ 

Гснсра.ІІ,ною І Ірокурора УкраЇІІИ нііL 12 квітни 2012 року N:! 7 І'ІІ -~ура
хунаннs.Jм :1мін і ;юrrоннснr-,, ннсссю1х ;(о нr-,ого 24 6срс3ня 2015 року [2[. 
Ві;шоні;(но J(O ньоп) н;_н:Іs.сt ~ш іЮіІсржаннs.~м ~шконін у 11Н·і сфері :ніі1-

сшосться праuішшками апарату Генера.1ьної прокуратури України, ре

гіона.lьних і місцевих прокуратур ш.1яхо:-vr перевірок у ві.Jповідних орга

нах та установах і реагування на вияв.1ені порушення законів. 

Пошюnажепня прокурора у uій сфері :иожна поді1ити па .Jni групи: 
а) пошюnаження. спря~юnані па nияn.1ення порушень закону з боку а.J
міністраІ(ЇЇ ні;(ІІОНііІНИХ уста нон; G) юонн1 Jaxo;tiн ІІІОіЮ усунсню1 Іюру

ІІІСНh3акону і І Іран осіб, }ІКЇ ск.;ш;шютh конп1н1тнт І~их устанон. 

Ві.Jпові.Jно до ч.l ст. 26 чинного Закону України <<Про прокураТ)-l)У>> 
повноваження першого ви.Jу по.1ягають у відві.Jанні uих заю-шдів, опи

туванні осіб; в яких застосовуються примусові засоби, вивченні відпо

nідної .Jоку1rептаuії. nитребуnання ni.J службових чи поса.Jошrх осіб по
яснепь з приnоду інформації про правопорушення. шнюг ni.J керішшкіn 
IIO}ICHCHh ІІІОіЮ llliLCTaH JастосунаНН}І :ШХОіLІН ІІрИ\ІІУСОНОІ'О характеру. 

ВюІсн1но ні,лначити, 11~0 3а3начсни\іІ нака3ом ГснсршІhНоІ·о І Іроку

рора України нстанон~Існо також о6он\1:1коність рсІ·у;Іирних 11срснірок 

тep:-vriнo:v~ від двох тижнів .JO одного разу на рік за.1ежно ві.J режи:v~них 
особлшостей тих чи інших установ, причо:v~у незалежно від надхо.Jжен

ня конкрепшх сигна.1іn про порушення 3акошюсті. Пе дозnо.1яс nня

nити такі порушеппя, які триnалий час прихоnуnа.1ись предсташшками 

119 



<щміністрації. Варто rrJНf r~r-,ovry нстанонити строки rrсрснірок нен rr. 10 
нищсjюначсноr'о нака3у, ик 3арю, а бcjrroccpc;rнr-,o н .Законі Україн11 

«Про rrрокуратуру>>. 

Що ж стосується повноважень прокурора з реагування на виявле

ні порушення закону, то вони здебіТІьшого носять владно-розпорядчий 

характер. Це прояnлясться у тому. що прокурору падаво праnо са:мо:му 
усувати порушешrя праn і cnoбo;:r, зокрема з питань ;:rо;:rержаппя режи:му 

утри1tашш, а його вкюіnки про усунепня порушень закону :мають бе 3-

jаІІсречно никонунатисr-, [3, с. 5X-59J. 
Прокурор ІІОНИНСН НСІ'а~іно 3НіJІhНИТИ особу, }ІКа НС3аКОННО, тобто 

за відсутності су;:rового рішення, рішення адміністративного органу або 

іншого передбаченого законом документа перебуває у станов:ищі за

триманого чи заарештоnапого. На наш погляд, слід передбачити у ст. 26 
.Закону, шо формою такого акта прокурора :мас бути його постапоnа про 
усунепня порушень закону або про зnіТІьпеппя особи (осіб). 

Зні;rr-,нсНН}І особи маЕ никонунатисr-, нсr·айно. а ІІІ<що інІних Іrору

ІІІСНh ::::а кону- не ІІВНJІІІС нстанон.tсноt·о І Ірокурором строку. 

У зв'язку з ци:м, вважаємо за ;::юuільне доповнити п.4 ст. 26 3акону 
після словосполучення <<Пі.LІЛягають негайно:му виконанню» с.товамІт 

<<або у строк, встанов.тений прокурором>>. 

Перевірки n устаноnах nикопаппя зaxo;:rin при:мусоnого характеру n 
разі потреби можуть здійсшоnатися із залученням nі;:rпоnідпих фaxin

tt.iв (ч.2 ст.26). Ними можуть Gути мсюtчttі rrраttівники. rrрс;tсташtики 
opпttrrв сшrпарrюю trar·_,t}LJ~Y. сrrсцштсти в t·a.ty:н охорони ttparo тошо. 
Очени,т~но, 3 rrосиланним на цю норму rrpoкypop може :~нсрнутисr-, 3 ни

моr'ою ttpo ни;rіленни crrcr~iaлicтa ;~о ні;~rrоні,т~ноr·о орt·ану або устанони, 
}tKa tti;r;rиr'at-: оGон\r:1коному никонанню нttро;~онж нстанонленого ttро

куроро:м строку . 
.3а резу.тьтатами перевірок в зага.тьнодержавних і регіона.тьних ор

гапах держашюї nикапаnчої с.тужби й інших систе11ах прокурор може 
ініціювати вжиття заходіn ;:rисцип.тінарпого чи іншого nшпшу стосошю 

поса;:rових осіб, які пе з;:rійсшоnали папежпого контрола за додержап

Н}tМ JaKOHO}(aHCTHa. 
BиpoG.ІtCHH}t rro;rшthrrtиx рекомен;щrrій іUІ}І у,т~осконалснн}t ttрактик11 

прокурорського наг.тя;:rу за ;:rодержанням законо;:rавства в установах, де 

застосовуються заходи при:мусового характер)~ може здійснюватись з 

урахуnашrям uісї практики. 
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ЛІІТИКОРУІІЦІЙІІОГО БЮРО УКРЛЇІІИ: 
ШЛЯХИ BДOCKOILillEHHЯ КОНКУРСНОЇ ПРОЦЕдУРИ 

КоруІІІLі}І Н УкраЇні нaGyml 03H<lK СИСТС\ІІНОІ"О }ІНИІІ(а, ИКС ІІОІІІИрЮЕ 
сніі1 НСІ"аП1ННИі1 НІІ~ІИН на неі сфери суСІІіJІhНОІ"О ЖИТ'І'}І, НСС І"~ІИGІІІС уко

ріНЮІОЧИСh у IIOHC}II<J(CHHO\IY ЖИТТі }ІК ОСНОННИі1. ІІІНІЦІ<Иі1 та наі1Gі;ІhІІІ 
цієвий протиправний засіб вирішення питань, цосягнення певних uі

.1ей. Масштаби поширення корупuії загрожують наuіона.1ьній безпеці 

України. 

3акоп України nb 14.10.2014 Ng 1698-Yil <<Про Наuіона.1ьпе апти
коруІІІІ.іі1ІІС Gюро УкраЇІІИ>> (NІ~Іі- .Зако11) ІНПІІаЧИН IIJKliiOHi ОСІІОІН1 ор
П\1 tі:~анії та ;(i}].:JJ,tюcтi о.;шоІ·о i:.s ІJОТСІІЦЇЙІ ю tІаt1ІютужІІіш ~1х Gорців i:.s 
корупuісю - Наuіопа.1ьпого аrпикорупuійпого бюро України (ца.1і -
НАБУ). ВііІІюні;Іно ;ю І(hОП) Закону, НАБУ Е іІсржанни\11 ІІраноохорон

ним 0р1·аном, на }ІКИі1 IIOI<JI<liШЄThC}I ІІОІІСрС:ІЖСНН}І, H~HIILICHH}I, !ІрИ

ПИНеННЯ, розсліJування та розкриття корупuійних правопорушень, 

віднесених .zro його пi.zrc.1i.zrнocтi, а також запобігання вчиненню нових. 
Реа.1ізаuія тих зав.zrань, шо стоять перец НАБУ також вимагає значної 

уnаги .zro кa.zrponoї по .. 1ітики uього орган)~ Лише професійні, ~tужні та 
принuипоnі праuішшки зможуть ефектиnпо .zrосягати тих резу .. 1ьтатіn, 
}І кихочікує нес сусІІі;Ім:тно нііІроGоти І(hОП) ІІраноохоронноІ'О ор1·ану. 

ПроІ(СJ\УРа конкурсноІ'О ні)1Gору кан;нщатін на Іюса;Іу і1ирсктора 

НАБУ визначена в ст. 7 3акону, відповіана .J:O якої кан.J:идати на поса
цу .Циректора НАБУ визначаються Конкурсною ко:\tісією ві.J:повіJно 

цо резу .. 1ьтатів відкритого конкурсного віцбору на зайняття uієї поса
ЛІ (цалі- конкурс). Рішення Копкурсної ко:\tісії nnажасться прийня

тим, якшо :ш нього па засіданні Копкурсної комісії проголосуnа.1о не 
мснІІІС ІІ'}ІТИ ч;Існін Конкурсної ко\іІісії. Засі;щнн}І Конкурсної ко\іІісії 

ні,т(криті ;tлІ ІІрс;tстанникін :шсоGін масоної інформаІ(іЇ та журна~Іістін. 

ЗаGс:1ІІсчуt-:тnси ні_;Ісо- та ау;tіофіксаІ(і}І і транс;І~ІІШІ у рсж~1\ІІ рса;ІnноІ'О 
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