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ВСТУП 

 

Проголошення України правовою державою визначає основний 

вектор розвитку сучасної політико-правової доктрини, відповідно до якого 

мають бути створені ефективно діюче законодавство й система органів, що 

гарантували б реальне виконання їх приписів, спрямованих на дотримання 

головного обов’язку держави – забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина. Вагома роль у досягненні цієї мети відводиться прокуратурі 

як державній інституції, що здійснює встановлені Конституцією України 

функції (підтримання державного обвинувачення в суді; представництво 

інтересів громадянина або держави в суді; нагляд за додержанням законів 

органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; нагляд за дотриманням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян) з метою захисту прав та свобод людини, загальних інтересів 

суспільства й держави.  

Засадничою умовою належного виконання завдань, покладених на 

прокуратуру України, є високий рівень службової дисципліни її посадових 

осіб. Цей рівень ґрунтується на усвідомленні й переконанні кожного 

прокурора в необхідності добросовісного й сумлінного виконання 

покладених на нього обов’язків, в особистій відповідальності за доручену 

справу й забезпечується шляхом: (а) додержання чинного законодавства у 

службовій діяльності та безумовного виконання правил внутрішнього 

службового розпорядку; (б) підтримання високого рівня своєї кваліфікації; 

(в) виховання керівниками у своїх підлеглих високих професійних і 

ділових якостей, належного ставлення до виконання своїх службових 

обов'язків, поваги до прав і свобод громадян, їх честі та гідності; (г) 

поєднання керівниками методів заохочення із заходами дисциплінарного 

стягнення щодо підлеглих. 
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Науково-теоретичним підґрунтям проведеного дослідження стали 

напрацювання таких учених-правознавців, як А. В. Акуліч, Н. Б. Болотіна, 

М. М. Бурбика, Н. М. Вапнярчук, В. С. Венедиктов, Л. П. Гаращенко,            

В. В. Долежан, К. В Коваленко, В. С. Ковригін, В. М. Горшеньов,                

М. Ю. Івчук, М. І. Іншин, І. О. Картузова, С. І. Кожушко, Р. Д. Ляшенко,         

Д. С. Підкопай, С. М. Прилипко, О. І. Процевський, С. В. Подкопаєв,          

О. М. Ярошенко та ін. Однак, отримані ними результати можуть служити 

лише фундаментом для формування уявлення про природу дисциплінарної 

відповідальності прокурорів і про місце останньої в системі правових 

заходів забезпечення належного рівня службової дисципліни цієї категорії 

працівників. З прийняттям 14 жовтня 2014 р. нового Закону України «Про 

прокуратуру», який включив розділ VI «Дисциплінарна відповідальність 

прокурора», було принципово по-іншому визначено підстави для 

притягнення прокурора до відповідальності і зафіксовано інноваційні 

підходи до здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів. З 

огляду на зазначене проблематика, порушена в цій дисертації, є 

своєчасною, потребуючою всестороннього наукового дослідження. 

Актуальність обраної теми дисертації пояснюється також численними 

складнощами, що мають місце у правозастосовній практиці. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в Науково-дослідному інституті правового 

забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук 

України відповідно до теми «Концептуальні засади становлення 

інноваційного суспільства в Україні» (№0114U002468), затвердженої на 

період з 1 січня 2014 р. по 31 грудня 2015 р. Тема роботи відповідає 

Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2011−2015 роки, 

затвердженим постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24 вересня 2010 р., №14. 

Мета й задачі дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

підставі аналізу теоретичних здобутків, чинного законодавства України 
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узагальнення практики його реалізації визначити сутність і основні 

принципи дисциплінарної відповідальності прокурорів та з’ясувати її 

особливості, охарактеризувати порядок її реалізації, а також 

сформулювати конкретні рекомендації з удосконалення нормативно-

правового забезпечення в цій царині. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі 

дослідницькі задачі: 

– сформулювати дефініцію поняття «дисциплінарна відповідальність 

прокурора»; 

– виявити суттєві особливості дисциплінарної відповідальності 

прокурора; 

– охарактеризувати юридичну природу дисциплінарного 

провадження щодо прокурора; 

– виокремити стадії дисциплінарного провадження стосовно 

прокурора; 

– систематизувати правові принципи такого дисциплінарного 

провадження; 

– окреслити періоди становлення й розвитку правової регламентації 

дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури в Україні й 

назвати їх особливості; 

– узагальнити тенденції правового регулювання дисциплінарної 

відповідальності працівників прокуратури в зарубіжних країнах; 

– провести класифікацію дисциплінарних проступків прокурорів. 

Об’єктом дослідження виступили суспільні відносини, що 

виникають у зв’язку із забезпеченням правовими засобами належного 

рівня службової дисципліни працівників прокуратури в сучасних умовах. 

Предметом дослідження став дисциплінарний проступок як підстава 

відповідальності працівників прокуратури. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації 

послужила сукупність загальнонаукових і спеціальних способів і прийомів 
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наукового пізнання. Їх застосування зумовлюється системним підходом, 

що надав можливості розкривати проблеми в єдності їх змісту і юридичної 

форми. На всіх стадіях опрацювання теми використовувався метод 

матеріалістичної діалектики з метою вивчення сутності дисциплінарної 

відповідальності прокурора, особливостей її застосування і правового 

регулювання (підрозділ 2.1). Структурно-функціональний метод 

дослідження застосовувався при вивченні дисциплінарного провадження 

щодо прокурора як складноорганізованої цілісності, що об’єднує низку 

етапів та при з’ясуванні функціонального призначення і взаємного впливу 

останніх (підрозділ 2.2.). Для з’ясування змісту принципів 

дисциплінарного провадження знайшов своє відбиття метод тлумачення 

(підрозділ 2.3). Формально-юридичний послужив підґрунтям для внесення 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного й розроблення нового 

законодавства з питань підвищення рівня службової дисципліни у 

прокуратурі (підрозділи 3.1; 3.2). Історичний метод допоміг при 

дослідженні змін і розвитку законодавства й поглядів науковців на питання 

дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури (підрозділ 1.1). 

Методом порівняльно-правового аналізу вивчалися законодавчі акти, що 

впорядковують питання дисциплінарної відповідальності працівників 

прокуратури в зарубіжних країнах (підрозділ 1.2). Широко задіяні в роботі 

такі категорії і способи формальної логіки, як поняття, визначення, доказ і 

спростування, судження, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

подана на захист дисертація в українській юридичній науці є однією з 

перших спроб за допомогою сучасних методів пізнання і з урахуванням 

новітніх наукових досягнень в умовах докорінного реформування 

правових засад організації й діяльності прокуратури України комплексно 

дослідити дисциплінарну відповідальність прокурорів, установити 

проблемні питання дотримання законності в зазначеній сфері 

правозастосування й запропонувати шляхи їх вирішення. Проведене 



8 

дослідження надало змогу сформулювати основні наукові висновки й 

положення, які й виносяться на захист: 

Уперше: 

– установлені й детально розглянуті суттєві особливості 

дисциплінарної відповідальності прокурора, як-от: (а) власна підстава – 

законодавчо окреслене коло діянь, які є дисциплінарними проступками; (б) 

спеціальний суб’єкт дисциплінарного проступку – прокурор; (в) 

спеціальний суб’єкт дисциплінарної влади – вищестоящий прокурор, який 

на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів в 

межах своїх повноважень приймає рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення; (г) особливий порядок притягнення прокурора 

до дисциплінарної відповідальності є дисциплінарне провадження; (д) 

розширений перелік видів дисциплінарних стягнень; (е) специфічні 

правові наслідки притягнення до дисциплінарної відповідальності; (є) 

спеціальна процедура оскарження рішення, прийнятого за результатами 

дисциплінарного провадження; 

– запропоновано системний підхід до стадій дисциплінарного 

провадження щодо прокурора, що охоплює: (а) відкриття дисциплінарного 

провадження; (б) перевірку членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів скарги (заяви) про вчинення дисциплінарного проступку; (в) 

розгляд зазначеною комісією висновку щодо дисциплінарного проступку 

прокурора; (д) прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів відповідного рішення; (е) оприлюднення й виконання такого 

рішення; 

– підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності класифіковані на порушення прокурором обов’язків 

загальних і службових; 

– проведено періодизацію становлення й розвитку правового 

регулювання дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури в 

Україні, з’ясовано основні тенденції кожного з періодів;  
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– для підвищення авторитету моральних норм, яких повинен 

додержуватися прокурор при виконанні своїх службових обов'язків і поза 

службою, а також для узгодження приписів чинного законодавства 

підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності 

запропоновано визнати будь-яке порушення правил прокурорської етики, 

про що викласти у відповідній редакції п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про 

прокуратуру»;  

– з метою запобігання зловживання правами, зміцнення службової й 

виконавської дисципліни, підвищення ефективності і якості роботи 

прокурорів коло дисциплінарних проступків указаної категорії працівників 

рекомендується доповнити в ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» 

використанням ними повноважень у приватних інтересах або в 

неправомірних інтересах інших осіб.  

Удосконалено:  

– легальне трактування категорії «дисциплінарне провадження» як 

урегульованої Законом України «Про прокуратуру» процедури розгляду і 

прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів скарги 

(заяви), в якій містяться відомості про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку, з метою встановлення обставин, що можуть 

бути підставою для застосування щодо нього дисциплінарної 

відповідальності; 

– систему таких правових принципів дисциплінарного провадження 

стосовно прокурорів, як законність, незалежність, комплексність, рівність, 

змагальність і гласність. 

Дістали подальшого розвитку: 

– визначення конструкції «дисциплінарна відповідальність 

прокурора» як застосування до прокурорів, винних у невиконанні або 

неналежному виконанні своїх службових обов'язків, у порушенні 

законодавчо встановлених обмежень і заборон, у вчиненні дій, що 

дискредитують їх як представників прокуратури й можуть зашкодити 
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авторитету прокуратури загалом, дисциплінарних стягнень у порядку 

дисциплінарного провадження у виді обмежень особистого або 

організаційного характеру; 

– усвідомлення зарубіжних правових стандартів дисциплінарної 

відповідальності працівників прокуратури. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання висновків і пропозицій дисертації: 

− у науково-дослідницькій роботі – для подальшого вивчення 

теоретичних і практичних проблем забезпечення трудової дисципліни 

спеціальних категорій працівників;  

− у правотворчості – у процесі підготовки проекту Трудового 

кодексу України, в опрацюванні змін і доповнень до Законів України «Про 

прокуратуру», «Про державну службу», а також до підзаконних 

нормативних актів, прийнятих на їх розвиток; 

− у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Трудове право», «Дисциплінарна відповідальність», «Трудові спори», 

підготовки відповідних методичних і навчальних посібників, підручників 

для студентів вищих навчальних закладів юридичної освіти; 

− у правозастосовній діяльності – у практичній діяльності 

керівників прокуратури, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, суддів та 

інших суб’єктів правозастосування. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення рукопису 

обговорювалися на засіданнях відділень і вченої ради Науково-дослідного 

інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної 

академії правових наук України. Результати дослідження оприлюднені на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

семінарах, нарадах, круглих столах: «Соціально-економічні права людини 

та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення» (м. Харків, 

2012 р.); «Трудове законодавство: шляхи реформування» (м. Харків, 2013 

р.); «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 
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зарубіжний досвід» (м. Луганськ, 2013 р.); «Єдність і диференціація 

трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 2014 р.); 

«Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних 

умовах» (м. Харків, 2015 р.). 

Публікації. Ключові теоретичні положення і практичні висновки 

проведеної роботи системно відбиті в 7-ми наукових статтях, 

опублікованих у фахових виданнях, у тому числі в одному зарубіжному, й 

у 5-ти тезах наукових доповідей і повідомлень на вказаних наукових 

форумах. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИЧНА І СВІТОВА ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

1.1. Ґенеза правового регулювання дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури в Україні 

Сучасна Україна переживає складний, соціально-суперечливий етап 

свого розвитку, що характеризується трансформаційними змінами всіх 

сфер життєдіяльності суспільства й держави. При цьому модернізаційний 

процес супроводжується значними труднощами, зумовленими 

виникненням нових викликів і загроз.  

Універсальною формою фіксації, закріплення і збереження тих чи 

інших елементів соціокультурного досвіду є категорія «традиція». Вона ж 

є й універсальним механізмом передачі такого досвіду, що забезпечує 

стійку спадковість у соціокультурних процесах. Тим самим традиція 

включає те, що передається, й те, яким чином це здійснюється, тобто 

комунікативно-трансляційно-трансмутаційний спосіб внутрішньо- й 

міжпоколінної взаємодії людей у межах певної культури на підставі 

відносно загального розуміння й інтерпретації сутностей і значень, 

накопичених у минулому відповідною культурою. сенсів і значень. Вона 

відтворює в системах справжньої діяльності апробованих зразків минулої 

діяльності, які витримали випробування часом, тобто детермінує 

сьогодення й майбутнє минулим, що вже збулось, і виступає сумою умов 

певної соціокультурної активності. Такий підхід до розуміння поняття 

«традиція» робить його можливим для застосування практично до будь-

яких фрагментів і рівнів організації соціокультурного досвіду (як 

минулого, так і сьогодення), що інколи служить підставою для 

ототожнення категорій «традиція» й «соціокультурний досвід» [1, с. 87, 

88]. У нинішній час традиція стає іншою назвою буття, протилежністю 

якого може бути тільки його втрата – ніщо. Традиція – це зв'язок між 
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минулим, сьогоденням і майбутнім, зв'язок як спадкування, як те, що лине 

крізь час [2, с. 170, 181]. Повторюваність у часі сама по собі не є 

вирішальним критерієм традиційних уявлень або дій, оскільки традиція 

затверджується міжчасовою наступністю уявлень, яка становить собою 

передачу спадщини та її сприйняття. При цьому передаються не самі дії, а 

тільки їх зразки, норми і принципи. 

Правова спадщина – це сукупність зв'язків, відносин і результатів 

правового розвитку минулих історичних епох у межах окремої правової 

культури, правової системи чи правової сім'ї. Вона втілена в сукупності 

правових цінностей, закладених в основу будь-якої правової системи, за 

допомогою яких існує, функціонує й розвивається право. 

Еволюція традицій відбувається за 2-ма напрямками: по-перше, це 

подолання старих традицій, по-друге, це становлення нових традицій. 

Виникнення останніх прямо не пов’язано з руйнацією старих традицій, 

оскільки можливе збагачення й розвиток традицій за змістом і формою. У 

процесі свого функціонування традиції об'єктивно вимагають свого 

затвердження й закріплення однаковості шляхом усунення розмаїтості, 

викликаної випадковістю. З одного боку, вони акумулюють попередній 

досвід успішної діяльності і є своєрідним вираженням його, з другого – 

становлять собою проект і приписи майбутньої поведінки.  

Процес становлення й розвитку органів прокуратури в Україні був 

достатньо тривалим і складним, що цілком і повністю відповідає 

конкретному періоду державотворення країни та відображає як позитивні 

так і негативні моменти формування системи цих органів. Вивчення ж 

історико-правових питань картин минулого, з усіма його здобутками й 

недоліками надає можливості не допустити помилок при реформуванні й 

удосконаленні прокуратури України за сучасних умов. На зміну уявленням 

про несумісність традицій і сучасності поступово приходить розуміння 

мобілізуючої й перетворювальної ролі традицій, їх здатності додавати 

сьогоденної форми кожній сучасній культурі. Авторитет традицій у праві 
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забезпечується їх корисністю, поширенням, масовістю застосування, 

ефективністю дії. 

Вивчаючи історико-правові закономірності еволюції органів 

прокуратури, М. Ю. Івчук зазначає: «Прискорений розвиток суспільних 

відносин в світлі глобалізаційних процесів, поява нових сфер 

господарювання, активне реформування державно-правового сектору, 

формування нових різновидів правопорушень обумовлює необхідність 

оновлення організаційно-правових засад діяльності органів сучасної 

прокуратури. Досягти зазначеного, в свою чергу, неможливо без 

дослідження організації, становлення та розвитку органів прокуратури 

України на різних історичних етапах розвитку української державності. 

Узагальнення досвіду діяльності прокурорських установ на основі 

дослідження правових засад функціонування апарату прокуратури дають 

змогу зібрати і накопичити значний матеріал не лише для подальших 

наукових досліджень в цьому напрямі, а й для розробки обґрунтованих 

пропозицій по вдосконаленню організації та діяльності сучасних органів 

прокуратури України» [3, с. 10, 11]. 

Погоджуємось з Ю. М. Оборотовим, що традиції у праві, їх 

історична доля, збереження і зміна знаходять свій безпосередній прояв у 

проблемі наступності [4, с. 135], яка є зв'язком між етапами розвитку 

права, що полягає у збереженні його елементів як цілого чи окремих його 

сторін під час переходу правової системи з одного стану в інший. 

Появу прокуратури у сучасному її розумінні пов’язують із Францією. 

Вважається, що її засновником був французький король Філіп IV 

Красивий, який 25 березня 1302 р. видав Ордонанс, де визначався статус 

постійних королівських прокурорів. Саме цей документ і став першою 

законодавчою пам’яткою прокуратури, оскільки вона виникла вже не як 

інститут кримінального переслідування, а як інститут представництва 

майнових та інших інтересів короля [5, с. 144].  
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Ще в 1578 р. сейм Речі Посполитої утворив Луцький трибунал, 

депутати якого щорічно обирали прокурора (інстигатора), якому наглядачі 

приватних маєтків передавали відомості про позови й характер 

правопорушень. У трибуналі інстигатор засідав разом з Гетьманом, 

Генеральним писарем, Генеральним возним, Генеральними суддями та 

іншими вищими посадовцями. Прокурорська посада зберігалась у цій 

частині України до XVII ст.  

У Російській імперії інститут прокуратури указом «Про посаду 

Генерал-прокурора» від 12 січня 1722 р. започаткував Петро І. Подібно 

тому, як Генерал-прокурор був «оком государя», всі підлеглі йому чини 

прокурорського нагляду були «очима Генерал-прокурора». Хоча 

нижчестоящі прокурори й були формально незалежними, вони будучи під 

безпосереднім наглядом і керівництвом Генерал-прокурора діяли від його 

імені. Судити Генерал-прокурора й обер-прокурора міг тільки сам цар. 

Прокуратура, створена як «око государево», прокуратура покликана була 

боротися з труднощами і недоліками, що гальмували проведення реформ у 

державі, зокрема, з розкраданнями посадовими особами, їх недбальством, 

безладдям у справах, з перевагою особистих інтересів над державними. 

Для вдосконалення системи державного управління й державної 

служби 24 січня 1722 р. Петро І схвалив Закон про порядок державної 

служби [6], який, зазнавши з роками певних змін, залишався чинним аж до 

1917 р. Вирізнялися 3 види державної служби – військова, цивільна і 

придворна. При першому призначенні на службу посадовці повинні були 

приносити присягу вірнопідданих. На них покладався обов'язок оберігати 

довірену їм таємницю, виявляти повагу до начальства й виконувати їх 

накази, вести такий спосіб життя, який не підривав би гідності влади. 

Заборонялися заняття, несумісні з державною службою, а начальники 

зобов'язані були наглядати за поведінкою своїх підлеглих.  

15 серпня 1845 р. прийнято Укладення про покарання кримінальні й 

виконавчі [7], яке визнавало такі їх види: (а) звільнення зі служби, (б) 
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відсторонення від посади, (в) відрахування з часу служби, (г) переміщення 

з вищої посади на нижчу, (д) сувора догана із занесенням у послужний 

список, (е) відрахування з жалування, (є) догана менш сувора без внесення 

в послужний список, (ж) зауваження менш суворе. Нормативний акт 

визначав також характер правових наслідків, до яких призводило 

застосування стягнень. Так, звільнений зі служби позбавлявся права 

вступати знову на неї, брати участь у виборах і бути обраним, а 

відсторонений від посади позбавлявся права протягом 3-х років вступати 

на держслужбу. Конкретизувались і суб’єкти застосування покарань. 

Наприклад, якщо покарання не вносилось до послужного списку, воно 

могло бути застосовано не тільки судом, а й за розпорядженням 

безпосереднього начальника. Відрахування з жалування, переміщення з 

вищої посади на нижчу, відсторонення від неї проводилися за 

розпорядженням керівництва, від якого залежало призначення на посаду, 

яку обіймав винний. Усі інші покарання і стягнення накладалися виключно 

судом. 

У 1862 р. Державною Думою приймаються Основні положення про 

прокуратуру, що відбили такі принципи кадрового забезпечення 

прокурорської діяльності, як єдність і сувора централізація, здійснення 

покладених повноважень від імені прокурорської системи загалом, сувора 

підлеглість прокурорів нижчого рівня вищестоящим, їх незмінюваність, 

незалежність від місцевих впливів, принцип неможливості відводу 

прокурора та ін. Прокурори всіх рівнів призначалися на відповідні посади 

довічно. 

Має рацію Н. М. Ярошенко, яка робить обґрунтований висновок, що 

становлення інституту дисциплінарної відповідальності нерозривно 

пов’язано з формуванням трудового права як самостійної галузі й науки [8, 

с. 13]. Початкове наукове розуміння дисциплінарної відповідальності як 

феномену пов’язано зі з’ясуванням правової природи меж влади господаря, 

розроблених свого часу Л. С. Талем, який розглядав останню у 3-х 
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основних аспектах, коли той (а) дає працівникам указівки й доручення, що 

конкретизують їх договірні зобов’язання (влада диспозитивна); (б) 

установлює локальні акти підприємства одноособово або шляхом угоди з 

представниками працівників (влада нормативна); (в) вживає примусові чи 

каральні заходи для підтримання належного порядку (влада 

дисциплінарна). Учений підкреслював, що угода у трудовому договорі 

зводиться до підлеглості працівника внутрішньому порядку підприємства і 

владі його господаря. Цей обов’язок працюючого кореспондує праву 

роботодавця застосовувати примусові або каральні заходи для підтримання 

належного порядку всередині підпорядкованої йому сфери власними 

силами й засобами [Див. дет.: 9-11]. 

Наростання з часом страйкової боротьби, кульмінаційним моментом 

якої став Морозовський страйк 1885 р., змусило російський царат 3 червня 

1886 р. затвердити Закон про нагляд за закладами фабричної 

промисловості та про взаємні відносини фабрикантів і робітників [12]. Ідеї, 

що лягли в основу цього документа, О. Я. Антонович називає «… 

визнаними всіма, і майже безспірно, не тільки гуманними, а і прямо 

корисними в інтересах держави» [13, с. 384]. У ст. 30 цього законодавчого 

акта фіксується вичерпний перелік підстав притягнення працюючих до 

дисциплінарної відповідальності, який охоплює:  

– несумлінну роботу, що трактується як виробництво робітником 

внаслідок недбалості недоброякісних виробів, псування під час роботи 

матеріалів, машин чи інших знарядь праці. Розміри й форми стягнень за 

таку роботу визначаються відповідно до характеру несправності 

виробленої продукції. У подальшому це правило було доповнено такою 

вказівкою: незалежно від грошового стягнення за несумлінну роботу, яке 

було накладено владою наймача, трудівник у судовому порядку може бути 

притягнутий до сплати відшкодування за заподіяні фабрикантові збитки;  

– прогул, яким вважалося нез’явлення робітника на роботу протягом 

не менше половини робочого дня. Стягнення за прогул накладалося 
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відповідно до заробітку трудівника й кількості прогуляного часу в розмірі, 

що не перевищує суми 3-денного заробітку. Окрім того, з нього 

утримувалася заробітна плата за весь час прогулу. Для робітників, які 

одержували відрядну оплату за працю, стягнення визначалось у розмірі не 

більше одного карбованця за прогульний день і не більше 3-х карбованців 

у цілому. Пізніше граничний розмір стягнення було збільшено до 6-денної 

заробітної плати. Стягнення не накладалося, якщо нез’явлення трудівника 

на роботу мало місце внаслідок позбавлення його волі, через пожежу, 

повінь, хворобу, смерть або тяжку хворобу батьків, чоловіка, дружини чи 

дітей;  

– порушення порядку, що полягає: (а) в невчасному з’явленні на 

роботу або в її самовільному залишенні; (б) в недотриманні у фабричних 

або заводських приміщеннях установлених правил обережності в 

поводженні з вогнем; (в) в недотриманні в них чистоти й охайності; (г) у 

порушенні тиші під час роботи шумом, криком, лайкою, сваркою або 

бійкою; (д) в неслухняності; (е) у приході на роботу в нетверезому стані; 

(є) у влаштуванні недозволених ігор на гроші (в карти, в орлянку тощо); 

(ж) в недотриманні правил внутрішнього розпорядку на фабриці чи заводі. 

Наведений перелік підстав притягнення до дисциплінарної 

відповідальності визнавався вичерпним і не міг бути розширений у 

локальних нормативно-правових актах підприємства. Як категорично 

заявляє С. І. Кожушко «… встановлення підстав притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, видів дисциплінарних проступків, 

порядку та розміру накладення дисциплінарних стягнень відносилося до 

виключної компетенції законодавця та регулювалося в централізованому 

порядку» [14, с. 17]. 

Розмір сумарного стягнення, що накладався за несумлінну працю, 

прогул, порушення порядку, не повинен перевищувати однієї третини 

заробітку, що належав до виплати трудівникові. Якщо розмір стягнень 

перевищував третину заробітку, завідуючий фабрикою мав право розірвати 
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укладений з робітником договір найму. Звільненій особі, у свою чергу, 

надавалося право протягом одного місяця оскаржити в суді розірвання 

договору, а суд міг винести ухвалу про відшкодування робітникові 

заподіяних збитків. 

Стягнення записувались у розрахункову книжку робітника не 

пізніше 3-ох днів з моменту його накладення з вказівкою мотиву й розміру. 

Усі стягнення фіксувались у заведеній на фабриці спеціальній книзі, що 

підлягала пред’явленню чиновникам фабричної інспекції за першою їх 

вимогою. Розпорядження завідуючого фабрикою про накладення 

стягнення оскарженню не підлягало. Якщо ж при перевірці останньої 

чиновниками були виявлені факти неправомірного накладення 

дисциплінарних стягнень, керівник притягувався до відповідальності. 

У 1913 р. було прийнято Статут промислової праці [15], складовою 

частиною якого став Закон про нагляд за закладами фабричної 

промисловості та про взаємні відносини фабрикантів і робітників. 

Користуючись законодавчою технікою (в сучасному її розумінні) цей 

нормативний акт К. Л. Томашевський називає яскравим прикладом 

систематизації законодавства про працю, що поєднує в собі ознаки 

консолідації й кодифікації [16, с. 31].  

Прокуратура в СРСР була створена тільки в 1922 р., тобто через 5 

років існування радянської влади, а от суди – одразу ж з після її 

встановлення. М. М. Бурбика доводить, що це було пов’язано з наступним: 

«…. з одного боку, керівництво молодої радянської держави розуміло 

необхідність заснування органу, який би здійснював нагляд за виконанням 

законів, попереджав їх порушення, надійно охороняв права і законні 

інтереси громадян, але з іншого – у трудящих того часу поняття 

прокуратури асоціювалося з насильством, що у свою чергу привело б до 

масового обурення населення» [17, с. 39]. 

У радянський період прокуратурі надавалася значна увага, а 

найважливішим її завданням стає виконання загальнонаглядової функції. У 
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тоталітарній державі, якою й був СРСР, уся діяльність цього органу була 

значною мірою інструментом проведення відповідної політики. У зв'язку із 

цим законозахисна місія прокуратури, на думку В. В. Долежана, 

реалізувалася не в повному обсязі, причому не через концептуальні 

прорахунки при її створенні, а внаслідок таких причин, як то: (а) 

відсутність в умовах однопартійності в країні необхідної системи 

стримувань і противаг волюнтаристичним рішенням у центрі й на місцях; 

(б) розбіжність програмних установок і змісту нормативних актів з 

реальною політичною і правовою діяльністю; (в) пріоритет класових 

інтересів перед загальнолюдськими цінностями, недооцінка значущості 

захисту прав особи; (г) брак у прокуратури реальної незалежності; (д) 

залучення її у вирішення оперативно-господарських питань [18, с. 19].  

Нормативно були врегульовані тільки найбільш загальні аспекти 

добору й розстановки кадрів органів прокуратури. Як і іншим державним 

інституціям, останнім була притаманна надмірна централізація в 

управлінні, коли значимі кадрові питання вирішувались у центрі, 

провадились нескінченні реорганізації і структурні перебудови. У цілому 

ж органи прокуратури використовувались передусім як інструмент 

втілення в життя політики правлячої комуністичної партії. 

Комплектування керівних прокурорських кадрів займалися безпосередньо 

партійні органи, при чому в цьому процесі в основному переважали не 

професійно-ділові якості персоналу, а суто класовий підхід за 

ідеологічними ознаками. Питання дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури і службовців інших Радянських установ у цей 

період вирішуються аналогічно.  

Постановою Ради Народних Комісарів «Про трудову дисципліну 

державних службовців» від 28 серпня 1926 р. [19] одним зі шляхів 

утвердження дисципліни визнано чітке окреслення кола обов’язків для 

кожного працівника й закріплення його особистої відповідальності за 

доручену справу. Проступки поділялись на 2 категорії: перша охоплювала 
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самовільні відлучки у процесі робочого дня, завчасне залишення місця 

роботи, запізнення на роботу та ін.; друга – невиконання законних наказів 

адміністрації у справах, що входять до кола обов’язків працівника, 

брутальна поведінка з відвідувачами, надання переваги одному з них перед 

іншими, що не викликано справжньою потребою. 

Положенням про дисциплінарну відповідальність у порядку 

підлеглості, затвердженого постановою ВУЦВК й РНК УРСР від 17 

жовтня 1928 р. [20] встановлено, що заходи дисциплінарного впливу 

застосовуються до посадовців у випадках, якщо внаслідок маловажності 

проступків органи й особи, які мають право застосовувати такі заходи, 

органи суду, слідства, прокурорського нагляду або робітничо-селянської 

інспекції не визнають діяння кримінально караним.  

Уповноваженими на те органами й посадовими особами можуть бути 

накладені такі дисциплінарні стягнення, як зауваження, догана, сувора 

догана, переміщення на іншу посаду в тій же установі або підприємстві, 

звільнення з посади. Стягнення накладаються не інакше, як після 

витребування пояснень від особи, яка притягається до відповідальності. 

Остання має право надати свої пояснення в письмовій формі протягом 

тижня з дня повідомлення про притягнення її до дисциплінарної 

відповідальності. Накладення стягнення фіксується в особовій справі 

трудівника й оголошується по установі або підприємству, в якому він 

служить. 

Постанову про накладення дисциплінарного стягнення може бути 

оскаржено особою в 7-денний строк з дня її винесення на ім'я вищестоящої 

посадової особи або органу, в порядку підлеглості. Оскарження постанови 

не припиняє її приведення у виконання, за винятком звільнення. 

Дисциплінарне провадження може бути порушено не пізніше одного року 

з часу вчинення службового проступку або упущення. Час провадження 

справи в судово-слідчих органах до цього строку не включається. Якщо 

протягом одного року після накладення стягнення не буде на ту саму особу 



22 

накладено нове дисциплінарне стягнення, постанова про накладення 

стягнення вважається такою, що втратила силу, а особа, яка зазнала 

стягнення, розглядається, як така, яка його не мала. 

Основи дисциплінарного законодавства Союзу РСР і союзних 

республік, затверджені постановою ЦВК й РНК СРСР від 13 жовтня 1929 

р. [21], виходять з того, що порушення обов'язків служби, не переслідувані 

у кримінальному порядку, тягнуть за собою дисциплінарну 

відповідальність. Відповідальності в порядку підлеглості підлягають 

посадові особи державних, кооперативних і громадських установ і 

підприємств, які користуються правом найму та звільнення, а також 

відповідальні працівники інших категорій, переліки яких установлюються 

Народними Комісаріатами Праці Союзу РСР і союзних республік за 

погодженням відповідно з ВЦРПС і республіканськими радами 

професійних спілок. До таких відповідальних працівників належать 

прокурори, їх помічники, старші слідчі і слідчі [22]. Посадові особи певних 

категорій, що встановлюються спеціальними законами, підлягають 

відповідальності в порядку підлеглості також за вчинки, які хоча й не є 

порушеннями службових обов'язків і трудової дисципліни, але є 

несумісними з гідністю і призначенням посадовців цих категорій з огляду 

на особливий характер покладених на них функцій. 

Дисциплінарне стягнення накладається особою або органом, від яких 

залежить призначення конкретного чиновника на посаду, або 

вищестоящими особами й органами. Воно накладається з власної 

ініціативи зазначених осіб або за пропозицією осіб, яким надано право 

робити обов'язкові пропозиції про накладення стягнень. Дисциплінарними 

стягненнями є зауваження, догана, переміщення на нижчу посаду на строк 

не більше одного року, звільнення з неї. Воно не може бути накладено 

пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, а у відповідних 

випадках – з дня припинення кримінальної справи. Стягнення, у всякому 

разі, не може бути накладено пізніше 6-ти місяців з дня вчинення 
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проступку, однак у цей строк не включається час кримінального 

провадження по справі. До цього обов'язковим є витребування пояснень 

від притягуваної до відповідальності особи. Мотивована постанова про 

накладення стягнення негайно повідомляється винній особі, а після вступу 

в силу оголошується по установі або підприємству, де вона працює. 

Постанова про накладення дисциплінарного стягнення у 

двотижневий термін може бути оскаржена особою, на яку воно накладено. 

Скарги подаються посадовцеві або органу, безпосередньо вищестоящому 

щодо тієї особи або органу, якими стягнення накладено. Постанови за 

скаргами є остаточними і можуть бути переглянуті тільки в порядку 

нагляду вищестоящими органами. Накладення стягнення не є перешкодою 

для порушення кримінального переслідування з приводу того ж 

порушення. Однак якщо зазначене стягнення ще не приведено у 

виконання, його дія призупиняється до вирішення кримінальної справи. 

Статтею 113 Конституції СРСР 1936 р. [23] вищий нагляд за точним 

дотриманням законів усіма міністерствами й підвідомчими їм установами, 

як і окремими посадовими особами, і громадянами СРСР покладався на 

Генерального прокурора. Цей нагляд мав своїм завданням зміцнення в 

СРСР соціалістичної законності й охорону від будь-яких зазіхань, а саме: 

(а) суспільного й державного ладу, соціалістичної системи господарства й 

соціалістичної власності; (б) політичних, трудових, житлових та інших 

особистих і майнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян; 

(в) прав і охоронюваних законом інтересів державних установ, 

підприємств, колгоспів, кооперативних та інших громадських організацій. 

Згідно зі ст. 3 Положення про прокурорський нагляд в СССР, 

затвердженого указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 травня 1955 р. 

[24], Генеральний прокурор СРСР і підлеглі йому прокурори здійснювали 

покладені на них завдання шляхом: 

– нагляду за точним виконанням законів усіма міністерствами й 

відомствами, підпорядкованими їм установами й підприємствами, 
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виконавчими й розпорядчими органами місцевих Рад депутатів трудящих, 

кооперативними та іншими громадськими організаціями, а також 

посадовими особами і громадянами; 

– притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у 

вчиненні злочинів; 

– нагляду за дотриманням законності в діяльності органів дізнання й 

попереднього слідства; 

– нагляду за законністю й обґрунтованістю вироків, рішень, ухвал і 

постанов судових органів; 

– нагляду за законністю виконання вироків; 

– нагляду за додержанням законності утримання ув'язнених у місцях 

позбавлення волі. 

Порядок дисциплінарної відповідальності прокурорів і слідчих 

установлювався Президією Верховної Ради СРСР за поданням 

Генерального прокурора СРСР. 

Положення про заохочення й дисциплінарну відповідальність 

прокурорів і слідчих органів Прокуратури СРСР, затверджене указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 24 лютого 1964 р. [25], поширювалося 

на всіх прокурорів і слідчих органів Прокуратури СРСР, крім військових 

прокурорів і слідчих, які заохочувались і несли дисциплінарну 

відповідальність за правилами Дисциплінарного статуту Збройних Сил 

Союзу РСР. Право накладення стягнень на військових прокурорів і слідчих 

мали тільки вищі військові прокурори, Головний військовий прокурор і 

Генеральний прокурор. 

Дисциплінарне стягнення до прокурора чи слідчого застосовувалось 

у 2-х випадках: (а) за порушення обов'язків по службі і (б) за скоєння 

вчинків, що порочать честь їх посади. Як правило, стягнення мало місце, 

коли вичерпані або у зв'язку з тяжкістю проступку не можуть бути 

застосовані інші заходи виховання, у першу чергу засоби товариського 

впливу колективу на винних осіб, а також вказівки й навіювання з боку 
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керівника. При цьому дисциплінарне стягнення мало відповідати ступеню 

вини й тяжкості вчиненого проступку. 

Дисциплінарними стягненнями визнавались: зауваження, догана, 

сувора догана, пониження в класному чині, пониження в посаді, звільнення 

з роботи, звільнення з органів прокуратури з позбавленням класного чину. 

Генеральний прокурор СРСР володів дисциплінарними правами у 

повному обсязі, за винятком позбавлення чину й пониження в класному 

чині осіб, чини яким присвоєні Президією Верховної Ради СРСР. Його 

заступники і прокурори союзних республік мали право накладати всі 

дисциплінарні стягнення, крім позбавлення чину, пониження в класному 

чині, пониження в посаді і звільнення з роботи осіб, призначених 

Генеральним прокурором СРСР. Прокурори областей на підпорядкованих 

їм прокурорів і слідчих вправі накладати дисциплінарні стягнення у виді 

зауваження, догани, суворої догани, пониження в посаді і звільнення з 

роботи осіб, які входять до їх номенклатури. Прокурори міст і районів 

мали право увійти з поданням до вищестоящого прокурора про накладення 

стягнення на підлеглих їм працівників. Прокурор, який вирішує питання 

про накладення стягнення, зобов'язаний особисто розібратися у скоєному 

проступку й отримати письмове пояснення від особи, яка його вчинила. За 

необхідності могла призначатися службова перевірка. Якщо за ступенем 

вини необхідно застосувати заходи дисциплінарного стягнення, що 

перевищують обсяг прав, наданих тому чи іншому прокурору, він входить 

з відповідним поданням до вищестоящого прокурора. 

За один і той же проступок може бути накладено тільки одне 

дисциплінарне стягнення, яке накладається безпосередньо після виявлення 

проступку. При призначенні службової перевірки воно може бути 

накладено й пізніше, але до спливу одного місяця з дня встановлення 

факту вчинення проступку. Стягнення оголошується наказом, який 

повідомляється притягненому до відповідальності працівникові під 

розписку, долучається до його особової справи й оголошується всім 
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працівникам прокуратури. При цьому вищий прокурор має право 

скасувати стягнення, посилити його або пом'якшити, обґрунтувавши своє 

рішення окремим наказом. Прокурор, який перевищив надані йому 

дисциплінарні повноваження або не використав їх у необхідних випадках, 

несе за це відповідальність. 

Якщо протягом одного року з дня накладення всіх стягнень, за 

винятком звільнення з посади з органів прокуратури з позбавленням 

класного чину, той же прокурор або слідчий не зазнає нового 

дисциплінарного стягнення, він вважається таким, який його не мав. 

Поновлення в колишньому класному чині і на посаді може мати місце 

тільки в порядку атестації. Стягнення може бути знято прокурором, який 

його наклав, або вищим прокурором і раніше одного року, якщо працівник 

не вчинить нового проступку і проявить дисциплінованість і сумлінність у 

виконанні обов'язків по службі. У цьому випадку стягнення знімається 

відповідним наказом з оголошенням його всім тим, кому був оголошений 

наказ про накладення стягнення.  

Прокурор або слідчий, на якого накладено стягнення, може його 

оскаржити вищестоящому прокурору в порядку підлеглості у двотижневий 

строк після його оголошення. Вищестоящий прокурор приймає рішення по 

скарзі в 10-денний строк з дня її надходження. Якщо для вирішення скарги 

потрібно провести додаткову перевірку, воно має бути прийнято не 

пізніше одного місяця з дня надходження скарги. Про прийняте рішення 

повідомляється слідчому або прокурору, який звернувся з останньою. 

Конституцією СРСР 1977 р. [26] проголошено принципи побудови і 

діяльності прокурорської системи, накреслено структуру органів 

прокуратури, строки повноважень і порядок призначення прокурорів від 

вищої до нижчої ланки, зміст, цілі й завдання прокурорського нагляду. 

Прокуратура становила собою систему єдиних централізованих органів, 

підпорядкованих тільки центру в особі Генерального прокурора.  

30 листопада 1979 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про 
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прокуратуру СРСР» [27], у якому визначила завдання органів прокуратури, 

закріплені Конституцією СРСР конкретизовані принципи їх організації й 

діяльності й на цьому підґрунті встановила повноваження цих органів, 

основні напрямки їх діяльності, форми й методи роботи. Підвалини 

вказаного законодавчого акта становили ідеї боротьби за всестороннє 

зміцнення правопорядку, суворе дотримання законності, державної і 

трудової дисципліни становить спільне завдання судів, прокуратури, 

державного арбітражу і адвокатури. Указувалося також на особливу роль 

прокуратури в охороні законності і правопорядку [28, с. 3]. 

17 лютого 1984 р. відповідно до ст. 47 Закону СРСР «Про 

прокуратуру СРСР» Президія Верховної Ради СРСР затвердила Положення 

про заохочення і дисциплінарну відповідальність прокурорів і слідчих 

органів прокуратури СРСР [29]. Працівники радянської прокуратури 

зобов’язувалися мати високі моральні якості, бути зразком комуністичної 

ідейності, принциповості і непримиренності до порушень соціалістичної 

законності, інтересів держави і суспільства, поєднувати свої професійні 

знання з громадянською мужністю, непідкупністю і справедливістю. Вони 

зобов'язані суворо дотримуватися Конституції СРСР і радянських законів, 

неухильно виконувати вимоги Закону «Про прокуратуру СРСР», виявляти 

ініціативу у праці, підвищувати якість і ефективність прокурорсько-слідчої 

діяльності, розвивати і зміцнювати зв'язки з трудовими колективами і 

громадськістю, активно сприяти вихованню правосвідомості громадян, 

формуванню у них глибокої поваги до законів, норм і правил 

соціалістичного співжиття. Будь-яке порушення соціалістичної законності 

чи службової дисципліни, негідна поведінка працівників органів 

прокуратури підривають авторитет радянської прокуратури, завдають 

шкоди інтересам держави. 

Як і раніше, дисциплінарне стягнення до прокурора чи слідчого 

застосовується за порушення обов'язків по службі й за скоєння вчинків, що 

ганьблять його посаду. Перелік існуючих раніше стягнень доповнювався 
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позбавленням нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури».  

Притягнення до дисциплінарної відповідальності мало місце в 

такому порядку: 

– Генеральний прокурор СРСР володіє дисциплінарними правами в 

повному обсязі, за винятком пониження у класному чині і звільнення з 

позбавленням класного чину осіб, яким класні чини присвоєні Президією 

Верховної Ради СРСР; 

– його заступники і прокурори союзних республік вправі накладати 

стягнення, крім пониження у класному чині, звільнення з позбавленням 

класного чину, позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник 

прокуратури», а також пониження в посаді і звільнення з роботи осіб, 

призначених Генеральним прокурором СРСР; 

– прокурори областей, транспортні та інші прокурори, прирівняні до 

прокурорів областей, мають право накладати на підлеглих їм працівників 

стягнення у виді зауваження, догани, суворої догани, а також пониження в 

посаді і звільнення осіб, які входять до їх номенклатури. 

Районні, міські прокурори, транспортні та інші прокурори, 

прирівняні до районних і міських прокурорів, входять з поданнями до 

вищестоящого прокурора про накладення стягнення на підлеглих їм 

прокурорських і слідчих працівників. Прокурор, вирішуючий питання про 

накладення дисциплінарного стягнення, зобов'язаний особисто розібратися 

у вчиненому проступку і отримати письмове пояснення від особи, яка його 

вчинила. За необхідності може бути призначена службова перевірка. Якщо 

за ступенем тяжкості проступку треба застосувати заходи дисциплінарного 

стягнення, що перевищують обсяг прав, наданих цьому прокурору, він з 

відповідним поданням входить до прокурора вищестоящого. За один і той 

же проступок може бути накладено тільки одне стягнення. Дисциплінарне 

стягнення накладається не пізніше одного місяця з дня виявлення 

проступку, без врахування часу хвороби працівника, перебування його у 

відпустці, а також часу службової перевірки. Стягнення у будь-якому разі 
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не може бути накладене пізніше одного року з дня вчинення проступку. У 

випадках вчинення працівником дій, несумісних із займаною в органах 

прокуратури посадою, звільнення його провадиться незалежно від строку 

їх вчинення. Стягнення оголошується наказом, що повідомляється 

притягнутому до відповідальності працівникові під розписку, долучається 

до його особової справи й оголошується всім працівникам прокуратури або 

особам, зазначеним у наказі. Вищестоящий прокурор має право скасувати 

стягнення, посилити його або пом'якшити, обґрунтувавши своє рішення в 

окремому наказі. Якщо як захід дисциплінарного стягнення було 

застосовано пониження в посаді або звільнення, то, визнавши це стягнення 

незаконним, вищестоящий прокурор видає наказ про поновлення 

працівника на колишній посаді і про виплату йому середньої заробітної 

плати за час вимушеного прогулу з дня звільнення або різниці в заробітній 

платі за час роботи на нижчеоплачуваній посаді, але не більше ніж за 3 

місяці. 

Працівник вважається таким, який не мав дисциплінарного 

стягнення (зауваження, догана, сувора догана, пониження у класному чині, 

позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури», 

пониження в посаді), якщо протягом року з дня його накладення він не 

зазнав нового стягнення. Однак закінчення річного строку не тягне за 

собою повернення нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури», 

поновлення на колишній посаді або поновлення класного чину 

працівникам, які зазнали стягнення. Поновлення в колишньому класному 

чині й на колишній посаді можливе виключно в порядку проведення 

атестації.  

Після проголошення Україною незалежності правові засади 

організації і діяльності прокуратури регламентуються Законом «Про 

прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. [30], введений у дію з 1 грудня 1991 

р. [31]. Це спеціальний нормативно-правовий акт, існування якого 

обумовлено ст. 123 Конституції України згідно з якою організація й 
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порядок діяльності органів прокуратури визначаються законом [32, с. 55]. 

Саме цей конституційний законодавчий акт послужив стартом для  

розвитку інституту прокуратури пострадянського періоду, адже ним були 

створені органи прокуратури незалежної України і внесено низку 

принципово нових положень стосовно основних засад її діяльності. 

Частина 3 ст. 48 цього Закону встановлює: «За порушення закону, 

неналежне виконання службових обов'язків чи скоєння ганебного вчинку 

прокурори і слідчі несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним 

статутом прокуратури України, який затверджується Верховною Радою 

України». За його ст. 56 поняттям «прокурор» охоплюється: Генеральний 

прокурор України та його заступники; підпорядковані прокурори та їх 

заступники; старші помічники і помічники прокурора; начальники 

управлінь і відділів та їх заступники; старші прокурори і прокурори 

управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції. Згідно з ч. 1 

цього Закону до категорії слідчих належать; старші слідчі з особливо 

важливих справ і слідчі з особливо важливих справ у Генеральній 

прокуратурі України та Автономній Республіці Крим; слідчі з особливо 

важливих справ і старші слідчі у прокуратурах областей, міст, а також інші 

прирівняні до них слідчі; старші слідчі і слідчі в районних, міжрайонних, 

міських прокуратурах. Однак, із прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України [33] посади слідчих були ліквідовані. У 

зв’язку із цим 13 квітня 2012 р. відповідні зміни були внесені й до 

розглядуваної вище норми Закону [34]; і надалі легально використовується 

словосполучення «працівники прокуратури» й похідні від нього категорії. 

6 листопада 1991 р. Верховна Рада України затвердила 

Дисциплінарний статут прокуратури України [35] і ввела його в дію з 1 

грудня 1991 р., за винятком ч. 2 ст. 16, що набула юридичної сили з 1 

березня 1992 р. Цікаво, що Конституційний Суд України у мотивувальній 

частині по справі про Дисциплінарний статут прокуратури [36] указав: 

«Відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України 
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[37] судочинство визначається виключно законом. За своїм змістом 

судочинство включає в себе, зокрема, підсудність, тобто встановлення 

повноважень судів системи судів загальної юрисдикції та процесуальних 

строків, строків звернення, оскарження до суду рішень, дій або 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. У контексті наведеного конституційного 

положення Закон України «Про судоустрій України» [38] передбачає, що 

місцеві суди здійснюють розгляд по першій інстанції справ, віднесених до 

їх підсудності процесуальним законом (стаття 22), апеляційні суди – справ, 

визначених законом (стаття 26), а Верховний Суд України – розгляд інших 

справ, пов'язаних з виключними обставинами, у випадках, передбачених 

законом (стаття 47). Отже, підсудність справ, а також строки звернення до 

суду повинні визначатися виключно законом і не можуть встановлюватися 

іншими актами, у тому числі постановою Верховної Ради України. Таким 

чином, положення частини другої статті 16 Статуту не відповідає пункту 

14 частини першої статті 92 Конституції України (є неконституційним)». 

Науковий інтерес становить Окрема думка щодо вказаної справи 

судді Конституційного Суду України В Д. Вознюка, який відмітив, що 

згідно з п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно законами України 

визначаються організація й діяльність прокуратури. У ст. 123 Основного 

Закону також зазначено, що організація й порядок діяльності органів 

прокуратури України визначаються законом. Із цих конституційних норм 

випливає, що зазначені у Статуті положення є предметом нормативного 

регулювання у формі закону, оскільки вони є складовими організації і 

діяльності прокуратури України. Більше того, діяння, які є 

дисциплінарними правопорушеннями, й відповідальність за них, як 

зазначено у п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції, теж визначаються виключно 

законами України. Таким чином, Статут є неналежним нормативно-

правовим актом щодо визначення порядку заохочення і притягнення до 

дисциплінарної відповідальності безпосередньо працівників прокуратури, 
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а також працівників навчальних, наукових та інших установ останньої, які 

мають класні чини. Оскільки положення ч. 2 ст. 16 Статуту тісно пов'язані 

з положеннями інших статей розділу III «Дисциплінарні стягнення», а сам 

Статут регулює питання організації й діяльності прокуратури, то за 

логікою Конституційний Суд України повинен був визнати в цілому цей 

Статут, затверджений постановою Верховної Ради України «Про 

затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» від 6 

листопада 1991 р., таким, що не відповідає пунктам 14, 22 ст. 92 та ст. 123 

Конституції України, тобто є неконституційним. Схожу позицію займає і 

спеціаліст в галузі трудового права А. В. Акуліч [39, с. 158]. 

Згідно зі ст. 8 Дисциплінарного статуту прокуратури України 

дисциплінарні стягнення щодо прокурорсько-слідчих працівників 

застосовуються не тільки за невиконання чи неналежне виконання 

службових обов'язків, а і за проступок, який порочить його як працівника 

прокуратури. Вирізняються 6 різновидів стягнень: догана, пониження в 

класному чині, пониження в посаді, позбавлення нагрудного знаку 

«Почесний працівник прокуратури України», звільнення, звільнення з 

позбавленням класного чину. Генеральний прокурор України має право 

застосовувати всі дисциплінарні стягнення, за винятком позбавлення або 

пониження у класному чині державних радників юстиції 1-3 класів, яке 

провадиться Президентом України за поданням Генерального прокурора 

України. Прокурори АРК, областей, міста Києва і прирівняні до них 

прокурори вправі застосовувати догану, пониження в посаді і звільнення, 

крім пониження на посаді і звільнення працівників, які призначаються 

Генеральним прокурором України. Міські й районні прокурори, інші 

прирівняні до них прокурори вносять подання про накладення 

дисциплінарного стягнення на підлеглих їм прокурорсько-слідчих 

працівників вищестоящому прокурору. 

Стягнення повинно відповідати ступеню вини й тяжкості проступку. 

Прокурор, який вирішує питання про його накладення, зобов’язаний 
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особисто з'ясувати обставини проступку й одержати письмове пояснення 

від особи, яка його вчинила. За необхідності може бути призначена 

службова перевірка, строк проведення якої не може перевищувати 2-х 

місяців. Стягнення застосовується протягом одного місяця з дня виявлення 

проступку без врахування часу службової перевірки, тимчасової 

непрацездатності працівника й перебування його у відпустці, але не 

пізніше одного року з дня вчинення проступку. У разі вчинення 

працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в органах 

прокуратури, його звільнення провадиться незалежно від часу вчинення 

проступку.  

Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівник може оскаржити працівником Генеральному прокуророві 

України в місячний строк з дня ознайомлення із цим наказом. Оскарження 

не зупиняє виконання дисциплінарного стягнення. Генеральний прокурор 

України має право скасувати дисциплінарне стягнення, посилити або 

пом'якшити його.  

Працівник вважається таким, який не має дисциплінарного 

стягнення, якщо протягом року з дня його накладення він не зазнавав 

нового стягнення. Поновлення в попередньому класному чині або на 

попередній посаді може мати місце тільки в порядку проведення 

атестування. Атестація має сприяти забезпеченню оптимальної 

розстановки кадрів і служить важливим засобом оцінювання їх ділових та 

особистих якостей, усунення недоліків у їх роботі й поведінці. І хоча 

згідно з п. 2 Положення про атестування прокурорсько-слідчих 

працівників органів прокуратури України, затвердженого наказом 

Генерального прокурора України від 9 вересня 1998 р., №2223ц [40], 

атестація провадиться один раз у 5 років, при вирішенні питання про 

пониження в посаді, а також за наявності серйозних недоліків у роботі або 

в поведінці прокурорів і слідчих атестація за пропозицією керівника 

відповідної прокуратури або її структурного підрозділу може бути 
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проведена достроково. При Генеральній прокуратурі України утворюється 

Вища атестаційна комісія. Прокурорами АРК, областей, міст Києва й 

Севастополя й прирівняними до них, ректором Інституту підвищення 

кваліфікації Генеральної прокуратури України, а також за погодженням з 

останньою прокурорами окремих великих міст з районним поділом 

утворюються відповідні атестаційні комісії. В атестаційних документах 

зазначаються основні біографічні дані працівника, наводяться оцінка й 

характеристика його ділових та особистих якостей, указуються нагороди й 

заохочення, дисциплінарні стягнення протягом періоду, за який працівник 

підлягає атестуванню. Оцінювання роботи працівника, характеристика 

його ділових та особистих якостей мають бути конкретними, 

обґрунтованими, об'єктивними. У характеристиці вказуються як позитивні 

якості працівника, так і недоліки в його роботі й поведінці. У висновку 

атестаційної комісії вказується на відповідність чи невідповідність 

працівника займаній посаді або ж про неповну службову відповідність. 

Працівник, який підлягає атестуванню, має бути ознайомлений з 

підготовленими на нього атестаційними документами під розписку до 

передачі їх в атестаційну комісію. Остання може погодитися з висновком 

атестації або прийняти інше рішення – про відповідність чи 

невідповідність працівника займаній посаді або про неповну службову 

відповідність з умовою повторного атестування через 6 місяців чи через 

рік. Рішення комісії в 10-денний строк затверджується відповідним 

прокурором, який вживає заходів до його виконання. Якщо прокурор не 

згоден з висновком атестації, він вправі змінити його, письмово 

мотивуючи своє рішення. 

Генеральна прокуратура України неодноразово відмічала, що у 

справі професійної підготовки й виховання кадрів службове атестування 

необхідно піднести на якісно новий рівень. Так, у наказі цього відомства 

«Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України» від 28 

жовтня 2002 п., №2 [41] відмічається: «Постійно дбати про поліпшення 
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діяльності атестаційних комісій, уникати формалізму в підготовці і 

проведенні атестування прокурорів і слідчих, суворо дотримуватись 

Положення про атестування прокурорсько-слідчих працівників органів 

прокуратури України. Посилити контроль за усуненням прокурорами і 

слідчими зазначених в атестаціях недоліків у роботі і поведінці, за 

наявності підстав практикувати дострокове атестування, звіти на 

засіданнях комісій керівників усіх рівнів про роботу з галузевими кадрами, 

а міськрайпрокурорів – щодо організації стажування молодих спеціалістів 

тощо. Атестування повинно сприяти формуванню якісного складу 

працівників прокуратури, створенню дієвого кадрового резерву, зростанню 

професійної компетентності, підвищенню кваліфікації, посиленню 

організованості, відповідальності, особистої дисциплінованості, а також 

недопущенню випадків рекомендації на керівні посади осіб, які не мають 

достатньої фахової підготовки, життєвого чи практичного досвіду. 

Атестація має здійснюватися на засадах законності, об'єктивності, 

гласності, колегіальності і неупередженості… Щорічно узагальнювати 

стан атестування, вживати заходів до підвищення ефективності цієї 

роботи».  

Численні питання стосовно проведення атестації порушуються й у 

наказі Генерального прокурора України від 25 лютого 2002 п., №2гн [42]: 

«У справі професійної підготовки і виховання кадрів піднести на якісно 

новий рівень службове атестування, суворо дотримуючись Положення про 

порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів 

прокуратури України. Не допускати формалізму в підготовці та проведенні 

атестування прокурорів і слідчих. Перенести центр ваги у діяльності 

атестаційних комісій на забезпечення об'єктивного висновку щодо 

відповідності працівника займаній посаді, на усунення виявлених 

недоліків та поширення позитивного досвіду їх роботи…. Практикувати 

звіти на засіданнях комісій керівників усіх рівнів про роботу з галузевими 

кадрами, а міськрайпрокурорів – щодо організації стажування молодих 
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спеціалістів тощо… Щорічно узагальнювати стан службового атестування 

та заслуховувати звіти голів атестаційних комісій на засіданнях колегій 

Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них 

прокуратур, вживати заходів до підвищення ефективності цієї роботи». 

Дисциплінарне стягнення може бути знято прокурором, який видав 

наказ, або вищестоящим прокурором раніше року, якщо працівник виявив 

дисциплінованість і сумлінність у виконанні службових обов'язків. У таких 

випадках стягнення знімається наказом з оголошенням його всім, кому 

було оголошено наказ про накладення стягнення. 

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України 

«Про прокуратуру» від 26 листопада 1993 р. [43] визнав право працівників 

прокуратури на пенсійне забезпечення на пільгових умовах та зафіксував 

норму, за якою особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного 

стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені останнього за 

вироком суду, після звільнення втрачають право на пенсійне забезпечення 

за вислугу років. 

З метою усунення прогалин законодавства, що регулює діяльність 

органів прокуратури, а також підвищення відповідальності їх працівників 

23 грудня 2010 р. Закон України «Про прокуратуру» було доповнено 

статтею 46-2 «Підстави для звільнення працівників прокуратури» [44], за 

якою прокурори і слідчі можуть бути звільнені з роботи на загальних 

підставах, передбачених законодавством про працю, а також у таких 

спеціальних випадках, як от: а) недотримання пов'язаних з проходженням 

служби в органах прокуратури вимог, інших вимог та обмежень, що 

встановлюються законом; б) порушення Присяги працівника прокуратури 

чи відмови від її прийняття; в) набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо них; г) за результатами атестації в разі невідповідності 

працівника займаній посаді; д) припинення громадянства України; е) 

притягнення до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом 
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37 

прокуратури України. Із часом цей перелік було доповненно таким 

підставами: (а) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до 

якого працівника притягнуто до відповідальності за адміністративне 

корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, 

передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції»; (б) неможливість або незгода на переведення працівника на 

іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі. 

Із прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» 17 травня 2012 р. [45] Верховна Рада України внесла до 

Дисциплінарного статуту прокуратури України зміни [46], якими 

передбачила новації, що мають принципове значення. Розглянемо їх.  

1. Прокурор або слідчий, стосовно якого винесено постанову про 

притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової 

і професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та/або зі 

зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від 

виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до 

розгляду справи судом. 

2. Прокурор або слідчий, стосовно якого складено протокол про 

адміністративне корупційне правопорушення, повинен бути відсторонений 

керівником відповідного органу прокуратури від виконання службових 

повноважень до закінчення розгляду справи судом. 

3. Прокурор або слідчий, який повідомив про порушення вимог 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншим 

працівником прокуратури, не може бути звільнений чи примушений до 

звільнення з роботи або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у 

зв’язку з таким повідомленням. 

Виконання покладених на прокуратуру завдань вимагає від її 

працівників високого професіоналізму, неупередженості, чесності, 

порядності і здатності протистояти намаганням неправомірного впливу на 

їх службову діяльність. З метою визначення основних моральних норм і 

nau://ukr/1796-12/
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принципів, яких повинні додержуватися працівники прокуратури при 

виконанні своїх службових обов'язків і поза службою, 28 листопада 2012 р. 

затверджено і введено в дію з 1 грудня 2012 р. Кодекс професійної етики 

та поведінки працівників прокуратури [47], завданнями якого є:  

– забезпечення ефективного здійснення працівниками прокуратури 

своїх професійних обов'язків на підставі додержання принципів 

верховенства права, законності, суспільної моралі й високої культури; 

– підвищення авторитету органів прокуратури і сприяння зміцненню 

довіри громадян до них;  

– створення умов для розвитку у працівників прокуратури почуття 

справедливості, відповідальності, відданості справі, додержання 

загальнолюдських моральних цінностей, запобігання проявам корупції;  

– формування принципової морально-правової позиції у 

взаємовідносинах з колегами по службі й керівництвом. 

Сучасний стан розвитку суспільних відносин і потреба адаптації 

національного законодавства до європейських стандартів вимагають 

переосмислення ролі прокуратури в захисті інтересів держави й 

суспільства. Майже на 20 років затягнувся так званий перехідний етап 

реформування прокуратури і приведення її статусу й повноважень у 

відповідність з Основним Законом країни. Необхідність якнайшвидшого 

вирішення вказаної проблеми відповідає й міжнародним зобов’язанням 

України. Так, у пояснювальній записці до проекту Закону України «Про 

прокуратуру» (№3541, текст від 5 листопада 2013 р.) [48], його розробники 

наголосили: ще в Остаточному тексті Резолюції ПАРЄ щодо дотримання 

обов’язків і зобов’язань Україною від 27 вересня 2001 р. Асамблея 

звернула увагу на потребу виконати зобов’язання стосовно трансформації 

ролі й функцій Генеральної прокуратури й у зв’язку із цим закликала 

органи влади повністю імплементувати реформу Генеральної прокуратури 

згідно з принципами і стандартами Ради Європи. У Резолюції ПАРЄ 

№1346 (2003) від 29 вересня 2003 р. «Виконання Україною своїх 
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обов’язків та зобов’язань» Асамблея вчергове закликала провести повне 

реформування органів прокуратури відповідно до принципів і стандартів 

Ради Європи. Аналогічні за своїм змістом заклики містяться також у 

Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи №1622 (2003) від 29 

вересня 2003 р., Резолюції №1466 (2005) від 5 жовтня 2005 р., Резолюції 

№1862 (2012) від 26 січня 2013 р. У Резолюції №1755 (2010) від 4 жовтня 

2010 р. «Функціонування демократичних інституцій в Україні» ПАРЄ 

закликала органи влади й Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити в 

тісних консультаціях з Венеціанською комісією закон про прокуратуру, 

який повністю відповідатиме європейським стандартам і цінностям. 

Результатом тривалих політичних баталій стало прийняття 14 

жовтня 2014 р. Верховною Радою України нового Закону України «Про 

прокуратуру» [49], який визначив правові засади організації й діяльності 

прокуратури України, її систему, статус прокурорів, порядок здійснення 

прокурорського самоврядування. Основними новелами цього нормативно-

правового документа стали:  

– скасування функції прокуратури щодо нагляду за додержанням і 

застосуванням законів;  

– запровадження особливого порядку призначення прокурорів на 

посаду та звільнення їх з посади (крім Генерального прокурора України);  

– розширення повноважень прокурора в питанні представництва 

інтересів громадянина або держави в суді;  

– визначення підстав і вдосконалення порядку здійснення 

дисциплінарного провадження щодо прокурорів;  

– запровадження системи органів прокурорського самоврядування. 

На відміну від Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 р., який містив тільки одну (рамкову за змістом) ст. 48, присвячену 

одночасно і заохоченням, і відповідальності прокурорів і слідчих (у його 

розвиток постановою Верховної Ради України був затверджений 

Дисциплінарний статут прокуратури України), до нового Закону від 14 
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жовтня 2014 р. включено спеціальний розд. VI «Дисциплінарна 

відповідальність прокурора», який об’єднав норми щодо:  

– підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності (ст. 43); 

– органу, що здійснює дисциплінарне провадження (ст. 44); 

– дисциплінарного провадження щодо прокурора (ст. 45); 

– відкриття дисциплінарного провадження і проведення перевірки 

скарги (заяви) (ст. 46); 

– розгляду висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного 

проступку прокурора (ст. 47); 

– рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у 

дисциплінарному провадженні стосовно прокурора (ст. 48); 

– видиів дисциплінарних стягнень (ст. 49); 

– оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження (ст. 50). 

При цьому відповідно до розд. ХІІ «Прикінцеві положення» цього 

Закону статті 44-50 даного нормативного документа набирають чинності 

15 квітня 2016 р. 

Прямо стосується проблематики дисциплінарної відповідальності 

прокурорів також окремі норми розд. VII «Дисциплінарна відповідальність 

прокурора»; Закону що містить норми стосовно:  

– загальних умов звільнення прокурора з посади, припинення його 

повноважень на посаді (ст. 51); 

– звільнення прокурора в разі набрання законної сили судовим 

рішенням про його притягнення до адміністративної відповідальності за 

корупційне правопорушення (ст. 54); 

– звільнення прокурора в разі набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду щодо нього (ст. 56); 

– подання про звільнення прокурора з посади (ст. 62); 
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– порядок звільнення з посади Генерального прокурора України (ст. 

63); 

– зупинення повноважень прокурора (ст. 64). 

Підсумком дослідження, проведеного в цьому підрозділі дисертації, 

є певні результати й відповідні наукові висновки, що мають теоретико-

прикладне значення. 

1. Сучасна Україна переживає складний, соціально-суперечливий 

етап свого розвитку, що характеризується трансформаційними змінами 

всіх сфер життєдіяльності суспільства й держави. При цьому 

модернізаційний процес супроводжується значними труднощами, 

зумовленими виникненням нових політичних, соціально-економічних і 

правових викликів і загроз.  

Універсальною формою фіксації, закріплення і збереження тих чи 

інших елементів соціокультурного досвіду є категорія «традиція». Вона ж 

є й універсальним механізмом передачі такого досвіду, що забезпечує 

стійку спадковість у соціокультурних процесах. Тим самим традиція 

включає те, що передається, й те, як саме це здійснюється. Вона відтворює 

зразки минулої діяльності, що витримали випробування часом, тобто 

детермінує сьогодення і майбутнє минулим, що вже збулось, і виступає 

сумою умов соціокультурної активності. Виникнення нових традицій не 

пов’язано з руйнацією старих, оскільки можливе їх збагачення й розвиток 

за змістом і формою. Традиції об'єктивно ведуть до закріплення 

однаковості шляхом усунення розмаїтості, викликаної випадковістю. З 

одного боку, вони акумулюють попередній досвід успішної діяльності і 

служать своєрідним вираженням його, з другого – становлять собою 

проект і приписи майбутньої поведінки.  

2. Процес становлення й розвитку органів прокуратури в Україні – 

достатньо тривалий і складний, що цілком і повністю відповідає 

конкретному періоду державотворення країни й відображає як позитивні, 

так і негативні моменти формування системи цих органів. Вивчення ж 
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історико-правових питань картини минулого, з усіма його здобутками та 

недоліками надає можливості не допустити помилок при реформуванні й 

удосконаленні прокуратури України за сучасних умов. На зміну уявленням 

про несумісність традицій і сучасності поступово приходить розуміння 

мобілізуючої й перетворювальної ролі традицій, їх здатності додавати 

сьогоденної форми кожній сучасній культурі. Авторитет традицій у праві 

забезпечується їх корисністю, поширенням, масовістю застосування, 

ефективністю дії. 

3. Евлоція правового регулювання дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури в Україні включає такі періоди: 

– 1-й (до 1917 р.) – ще в 1578 р. сейм Речі Посполитої утворив 

Луцький трибунал, депутати якого щорічно обирали прокурора 

(інстигатора). У трибуналі останній засідав разом з Гетьманом, 

Генеральним писарем, Генеральним возним, Генеральними суддями й 

іншими вищими посадовцями. У Російській імперії інститут прокуратури 

започатковано указом «Про посаду Генерал-прокурора» від 12 січня 1722 

р. Хоча нижчестоящі прокурори й були формально незалежними від 

Генерал-прокурора, вони діяли під його безпосереднім наглядом і 

керівництвом. Прокурори визнавалися державними чиновниками, на них 

поширювалося відповідне законодавство. До принципів кадрового 

забезпечення прокурорської діяльності належали: (а) єдність і сувора 

централізація; (б) здійснення покладених повноважень від імені 

прокурорської системи загалом; (в) сувора підлеглість прокурорів нижчого 

рівня вищестоящим; (г) незмінюваність прокурорів; (д) їх незалежність від 

місцевих впливів; (е) неможливість їх відводу та ін. На прокурорів 

покладались обов'язки оберігати довірену їм таємницю, виявляти повагу до 

начальства й виконувати їх накази, вести такий спосіб життя, який не 

підривав би авторитету влади. При першому призначенні на службу 

складалася присяга. Заборонялися заняття, несумісні з державною 

службою. Начальники зобов'язувалися наглядати за поведінкою своїх 
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підлеглих. Укладення про покарання кримінальні й виконавчі від 15 

серпня 1845 р. запровадило такі види покарань: (а) звільнення зі служби, 

(б) відсторонення від посади, (в) відрахування з часу служби, (г) 

переміщення з вищої посади на нижчу, (д) сувора догана із занесенням у 

послужний список, (е) відрахування з жалування, (є) догана менш сувора 

без внесення в послужний список, (ж) зауваження.  

– 2-й (радянський період) – об’єднав 2 етапи: 

а) 1922–1954 роки – в СРСР прокуратуру створено лише 1922 р., 

позаяк населення цю державну інституцію в колишньому її вигляді 

асоціювало з насильством. Законодавчо були врегульовані тільки найбільш 

загальні моменти добору й розстановки прокурорських працівників. 

Органи прокуратури характеризуються надмірною централізацію: всі 

значимі кадрові питання вирішуються зверху, провадяться численні 

реорганізації і структурні перебудови. Прокуратура використовується 

передусім як інструмент втілення в життя політики правлячої 

комуністичної партії, органи якої займаються комплектуванням керівних 

прокурорських кадрів безпосередньо при чому переважає не професійно-

діловий, а класовий підхід до останніх. Порядок та умови притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури і службовців 

інших радянських установ є аналогічними. Заходи дисциплінарного впливу 

застосовуються у випадках, коли внаслідок малозначимості проступків 

уповноважені державні органи й особи не визнають діяння кримінально 

караним. Прокурори підлягають відповідальності й за вчинки, які хоча й не 

є порушеннями службових обов'язків і трудової дисципліни, але які 

несумісні з гідністю і призначенням цих осіб з огляду на особливий 

характер покладених на них функцій. Стягнення накладається особою або 

органом, від яких залежить призначення цього чиновника на посаду, або ж 

вищестоящими особами. До дисциплінарних стягнень належать: 

зауваження, догана, сувора догана, переміщення на нижчу посаду, 

звільнення з неї. Стягнення накладаються після витребування пояснень від 
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особи, яка притягається до відповідальності. Рішення про його накладення 

можна оскаржити вищестоящій у порядку підлеглості посадовій особі. 

Установлюються й у подальшому конкретизуються граничні строки 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

б) 1955-1990 роки – поява спеціальних законодавчих актів про 

порядок дисциплінарної відповідальності прокурорів і слідчих органів 

прокуратури, що приймаються Президією Верховної Ради СРСР. Ці акти 

поширювалися на всіх прокурорів і слідчих, крім військових 

прокурорсько-слідчих працівників, які несли відповідальність згідно з 

Дисциплінарним статутом Збройних Сил СРСР. Працівники прокуратури 

зобов’язувалися мати високі моральні якості, бути зразком комуністичної 

ідейності, принциповості й непримиренності до порушень законності, 

інтересів держави і суспільства, поєднувати свої професійні знання з 

громадянською мужністю, непідкупністю і справедливістю. Стягнення 

застосовувалось за порушення обов'язків по службі й за скоєння вчинків, 

що ганьблять посаду прокурора. За необхідності могла призначатися 

службова перевірка. Дисциплінарними стягненнями визнавалися: 

зауваження, догана, сувора догана, пониження в класному чині, пониження 

в посаді, позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник 

прокуратури», звільнення, звільнення з позбавленням класного чину. 

Стягнення має відповідати ступеню вини й тяжкості вчиненого проступку. 

Провадиться чітке розмежування дисциплінарних прав Генерального 

прокурора та підпорядкованих йому прокурорів. Нижчестоящі прокурори 

входять до вищестоящого прокурора з поданнями про накладення 

стягнення на підлеглих їм працівників. Вищестоящий прокурор отримав 

право скасовувати, посилювати або пом'якшувати стягнення. Прокурор, 

який перевищив надані йому дисциплінарні права або не використав їх у 

необхідних випадках, притягався до відповідальності. Запроваджується 

норма, за якою у випадках вчинення працівником дій, несумісних із 

займаною в органах прокуратури посадою, його звільнення проводиться 
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незалежно від строку вчинення цих дій; 

– 3-й (сучасний період), – об’єднує 2 етапи: 

а) 1991 р. – до 15 липня 2015 р. З проголошенням Україною 

незалежності правові засади організації й діяльності прокуратури 

врегламентовуються Законом України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 р., існування якого зумовлено ст. 123 Конституції України, згідно з 

якою організація і порядок діяльності органів прокуратури визначаються 

законом. Постановою Верховною Ради України 6 листопада 1991 р. 

затверджено Дисциплінарний статут прокуратури України. Дисциплінарні 

стягнення застосовуються до прокурорсько-слідчих працівників не тільки 

за невиконання чи неналежне виконання ними службових обов'язків, а й за 

проступок, який ганьбить їх як працівників прокуратури. Основні моральні 

норми і принципи, яких повинні додержуватися працівники прокуратури 

при виконанні своїх службових обов'язків і поза службою визначає Кодекс 

професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Статус 

дисциплінарних стягнень втрачають зауваження й сувора догана. 

Зберігається розмежування дисциплінарних прав Генерального прокурора 

та підпорядкованих йому прокурорів. Притягнення до відповідальності 

згідно із цим Дисциплінарним статутом визнається самостійною підставою 

для звільнення працівників прокуратури (п. 6 ч. 2 ст. 46-2 Закону України 

«Про прокуратуру»). Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного 

стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені останнього за 

вироком суду, після звільнення втрачають право на пенсійне забезпечення 

за вислугу років; 

б) з 15 липня 2015 р. до сьогодення. Сучасний стан розвитку 

суспільних відносин вимагає адаптації національного законодавства до 

європейських стандартів, переосмислення ролі прокуратури в захисті 

інтересів держави й суспільства. Майже на 20 років затягнувся 

«перехідний етап» реформування прокуратури та приведення її статусу й 

повноважень у відповідність із Конституцією України. Результатом 

nau://ukr/1796-12/
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тривалих політичних баталій стало прийняття 14 жовтня 2014 р. нового 

Закону України «Про прокуратуру», що набрав чинності 15 липня 2015 р. 

Він визначив правові засади організації й діяльності прокуратури України, 

її систему, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського 

самоврядування. Основні новели цього нормативно-правового документа: 

(а) скасування функції прокуратури щодо нагляду за додержанням і 

застосуванням законів; (б) запровадження особливого порядку 

призначення прокурорів на посаду і звільнення їх з неї (крім Генерального 

прокурора України); (в) розширення повноважень прокурора в питанні 

представництва інтересів громадянина або держави в суді; визначення 

підстав і вдосконалення порядку здійснення дисциплінарного провадження 

щодо прокурорів; (д) запровадження системи органів прокурорського 

самоврядування. Уперше законодавчо закріплено вичерпний перелік 

підстав дисциплінарної відповідальності прокурора. Звужено коло 

стягнень, що охоплює: догану; заборону на строк до одного року на 

переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на 

вищу посаду і звільнення з посади в органах прокуратури. Притягнення до 

відповідальності відбувається в порядку дисциплінарного провадження. 

Законодавчо встановлено процедуру оскарження до адміністративного 

суду або до Вищої ради юстиції рішення, прийнятого за результатами 

провадження. 

 

 

 

1.2. Правові стандарти дисциплінарної відповідальності працівників 

прокуратури в зарубіжних країнах 

На сучасному етапі суспільного розвитку одним з основних явищ 

загальносвітового характеру є процес глобалізації, що проникає в усі 

сфери суспільного життя, тією чи іншою мірою змінюючи їх. На думку 

Н. Б. Пастухової глобалізація означає не тільки інтернаціоналізацію 
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зв’язків, але і створення загальносвітової цілісності, де кожен елемент 

цілого перетворюється на орган цього глобального організму [51, с. 132]. 

Накопичення емпіричного матеріалу сприяє виявленню нових явищ і 

тенденцій світового розвитку. Розроблення й опис різноманітних моделей 

універсалізації і стандартизації в умовах глобалізації дозволяє виявити 

імпульсивність цих процесів, як і їх суперечливість. 

Держава і право в умовах світових глобалізаційних процесів 

трансформуються, глибина і масштаб останніх визначається їх 

цивілізаційною характеристикою, рівнем і динамікою їх розвитку, 

здатністю й потенціалом до змін. B. C. Нерсесянц відзначає, що право, по 

суті, – це історія його все більшої універсалізації й уніфікації, процес 

просування до глобальнішого права, а такі його історично прогресуючі 

властивості й характеристики, розвиваються, знаходять своє вираження, 

закріплення і здійснення як в окремих національно-державних системах 

права, так і в міжнародному праві [52, с. 40]. Універсалізація 

національного права, як прояв правової глобалізації, зумовлює визнання 

основних правових цінностей, усеосяжності юридичної мови, правових 

норм, створення загальних різнобічних засобів та інструментів. 

Функціонування національних правових систем залежить від значної 

кількості чинників, що дозволяють їм, не втрачаючи своєї цінності й 

самобутності, долучатися до всесвітніх процесів. Надзвичайно важливим є 

розуміння сутності правової глобалізації, визначення ступеня її впливу на 

національне право з метою раціонального використання переваг, які можна 

отримати від процесів глобалізації й максимального запобігання можливій 

шкоді, яку вони можуть завдати.  

Л. О. Васечко правову глобалізацію трактує як безперервний, 

об’єктивно існуючий загальносвітовий процес, який поширюється на 

правовідносини в усіх без винятку сферах суспільного життя, що мають 

світове значення, зумовлює виникнення взаємозв’язків і взаємозалежності 

між суб’єктами таких правовідносин, сприяє уніфікації, стандартизації 
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правових норм, створенню єдиного правового простору й може мати як 

позитивні, так і негативні наслідки. Суттєвими ознаками розглядуваного 

явища правознавець називає: (а) поширення на правовідносини, які мають 

світове значення або які зумовлені загальносвітовими процесами або 

явищами; (б) сприяння уніфікації і стандартизації норм права, створенню 

єдиного правового простору; (в) зближення національних правових систем 

[53, с. 37, 38].  

З урахуванням місця прокуратури в системі державних органів, 

можна провести класифікацію. Отже, прокуратура різних країн світу: 

– знаходиться у складі міністерства юстиції (Бельгія, Німеччина, 

Данія, Ізраїль, Нідерланди, Польща, Румунія, Сирія, США, Франція, 

Естонія, Японія та ін.); 

– входить до складу судової влади, включена до складу суддівського 

корпусу (магістратури) і знаходиться при судах, (Азербайджан, Болгарія, 

Грузія, Іспанія, Італія, Індонезія, Колумбія, Латвія); 

– виділена в самостійну систему й підзвітна Парламенту чи 

Президенту або ж обом цим органам (Єгипет, КНР, КНДР, країни, що 

виникли на пострадянському просторі); 

– взагалі відсутня (Великобританія, Індія). 

Наведена класифікація показує, що не може бути у світі єдиних 

стандартів побудови й діяльності прокуратури, як з організаційної, так і з 

функціональної точок зору [54, с. 5]. Однак незалежно від того, яку з 

перших 3-х моделей обирає окрема держава, прокуратурі належить 

відігравати ключову роль у забезпеченні незалежного й неупередженого 

функціонування правоохоронної системи й системи правосуддя. Для цього 

вона повинна бути захищена від неналежного втручання і впливу, в тому 

числі з боку законодавчої й виконавчої гілок влади. Співпраця 

прокуратури з останніми має зводитися до встановлених визначених 

питань призначення і звільнення з посади генеральних прокурорів, 
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затвердження державного бюджету й подання періодичних або тематичних 

звітів. 

З огляду на те, що в Україні прокуратура є самостійним державним 

органом, логічно в подальшому спробувати проаналізувати правове 

впорядкування дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури 

у країнах, що виникли на теренах колишнього СРСР. 

Значний як науковий, так і прикладний інтерес викликає вивчення 

зарубіжного правового досвіду в царині дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури.  

Згідно з п. 52 Положення про проходження служби в органах 

прокуратури Республіки Бєларусь [55] прокурорські працівники можуть 

бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності: (а) за невиконання 

або неналежне виконання з вини прокурорського працівника покладених 

на нього службових обов'язків, перевищення посадових повноважень; (б) 

за недотримання обмежень, пов'язаних зі службою в органах прокуратури, 

встановлених Конституцією цієї Республіки, іншими законодавчими 

актами й зазначеним Положенням; (в) за порушення службової 

дисципліни, вчинення дій, які дискредитують звання прокурорського 

працівника і які несумісні зі службою в цих органах.  

У ст. 55 Закону Республіки Бєларусь «Про прокуратуру» [56] ідеться, 

що, поряд з передбаченими законодавством про державну службу та 

законодавством про працю заходами дисциплінарного стягнення, до 

прокурорського працівника може бути застосовано: (а) пониження у 

класному чині на строк до 6-ти місяців; (б) пониження в посаді на строк до 

6-ти місяців; (в) позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник 

прокуратури Республіки Бєларусь»; (г) звільнення із займаної посади; (д) 

звільнення із займаної посади з позбавленням класного чину. 

Генеральний прокурор має право накладати на прокурорських 

працівників усі стягнення за такими винятками: (а) пониження у класному 

чині й позбавлення останнього, якщо ці чини присвоєні Президентом 
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Республіки Бєларусь або якщо пониження  здійснюється Президентом за 

поданням Генерального прокурора; (б) пониження в посаді на строк до 6-

ти місяців або звільнення із займаної посади заступників Генерального 

прокурора, прокурорів областей, міста Мінська і прирівняних до них 

прокурорів, що здійснюється Генеральним прокурором за погодженням з 

Президентом Республіки. Генеральний прокурор установлює 

повноваження керівників органів прокуратури щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності прокурорських працівників, що 

призначаються на посаду за його наказом. Прокурори областей, міста 

Мінська і прирівняні до них прокурори не вправі накладати дисциплінарні 

стягнення на своїх заступників, а також звільняти із займаних посад 

прокурорських працівників, призначених на посади Генеральним 

прокурором. Прокурори районів, районів у містах, міст, міжрайонні і 

прирівняні до них транспортні й міжгарнізонні військові прокурори мають 

право застосовувати до підлеглих їм прокурорських працівників стягнення 

у виді зауваження й догани, за винятком своїх заступників. Якщо ступінь 

тяжкості проступку вимагає накладення на прокурорського працівника 

дисциплінарного стягнення, яке не має права накладати даний прокурор, 

він звертається з відповідним поданням до вищестоящого прокурора. 

Прокурорський працівник, який учинив дисциплінарний проступок, 

може бути відсторонений від посади на період проведення службового 

розслідування до вирішення питання про притягнення його до 

дисциплінарної відповідальності, але не більше ніж на 2 місяці. 

Відсторонення від посади провадиться за розпорядженням Генерального 

прокурора або прокурора, який призначив на посаду цього працівника, 

який учинив проступок, якщо інше не передбачено Кримінально-

процесуальним кодексом Республіки Бєларусь [57]. За час відсторонення 

від посади працівникові виплачується заробітна плата (грошове 

забезпечення). 
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При виборі дисциплінарного стягнення враховуються: тяжкість 

проступку, обставини, за яких він учинений, попередня служба й поведінка 

прокурорського працівника на ній. Керівник до застосування стягнення 

зобов'язаний затребувати від прокурорського працівника письмове 

пояснення. За один і той же проступок може бути накладено тільки одне 

дисциплінарне стягнення. 

Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з 

дня виявлення проступку без урахування часу хвороби прокурорського 

працівника, перебування його у відпустці, а також часу проведення 

службової перевірки. Воно не може бути накладено пізніше 6-ти місяців з 

дня вчинення проступку, за результатами службової перевірки – пізніше 2-

х років. До цих строків не включається час провадження у кримінальній 

справі і тривалість адміністративного процесу. Дисциплінарне стягнення 

накладається наказом, що оголошується прокурорському працівникові під 

розпис у 5-денний строк і додається до його особової справи. 

Вищестоящий прокурор має право скасувати накладене дисциплінарне 

стягнення, накласти інше – менш або більш суворе, обґрунтувавши в наказі 

своє рішення. Якщо в якості стягнення було застосовано пониження в 

посаді, звільнення від займаної посади або звільнення від неї з 

позбавленням класного чину, при визнанні такого стягнення незаконним 

вищестоящий прокурор видає наказ про поновлення прокурорського 

працівника на колишній посаді чи у класному чині і про виплату йому 

середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, але не більше ніж 

за 2 роки. 

Прокурорський працівник вважається таким, який не мав 

дисциплінарного стягнення, якщо протягом одного року з дня його 

накладення стосовно нього не буде застосовано нового стягнення, а також 

у разі дострокового його зняття. При погашенні або знятті стягнення у виді 

позбавлення нагрудного знака органів прокуратури цей знак 
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прокурорському працівникові не повертається, за винятком випадків 

незаконного або необґрунтованого його позбавлення. 

У Республіці Молдова тривалий час порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності прокурорів і слідчих прокуратури 

врегламентовувався спеціальним Законом «Про заохочення і 

дисциплінарну відповідальність прокурорів і слідчих прокуратури» від 11 

липня 1996 р. [58]. Зараз ці питання впорядковує Закон Республіки 

Молдова «Про прокуратуру» від 25 грудня 2008 р. [59]. Прокурори можуть 

бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення 

службових обов'язків, а також за поведінку, що завдає шкоди інтересам 

служби та підриває престиж прокуратури. Вичерпний перелік порушень, за 

які прокурори притягаються до дисциплінарної відповідальності, 

встановлюється цим Законом. Він охоплює: 

– неналежне виконання працівником прокуратури службових 

обов'язків; 

– неправильне або упереджене тлумачення чи застосування 

законодавства, вчинене умисно або через грубу недбалість, якщо це не 

зумовлено змінами в існуючій правозастосовній або судовій практиці; 

– втручання в діяльність іншого прокурора або будь-якого роду 

вплив на органи, установи або а службовців з метою вирішення питань в 

обхід чинного законодавства, вчинення дій, спрямованих на вирішення 

особистих або сімейних проблем; 

– умисне порушення закону при виконанні службових обов'язків, 

якщо це не тягне за собою кримінальну, цивільну відповідальність або 

відповідальність за правопорушення; 

– участь у громадських процесах, що мають політичний характер; 

– порушення норм законодавства про декларування доходів і 

власності; 

– необґрунтована відмова від виконання службового обов'язку; 
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– невмотивована відсутність на робочому місці, запізнення або 

передчасне залишення роботи; 

– зневажливе ставлення під час виконання службових обов'язків до 

колег, суддів, адвокатів, експертів, свідків або інших учасників процесу; 

– порушення норм Кодексу етики прокурорів; 

– використання положення прокурора для отримання неналежних 

пільг або привілеїв; 

– публічне вираження згоди або незгоди з рішеннями інших 

прокурорів з метою втручання в їх діяльність; 

– порушення положень про несумісність і заборони, що стосуються 

прокурорів; 

– видання/прийняття адміністративного акта або здійснення угоди з 

порушенням законоположень про конфлікт інтересів. 

Відповідно до закону й залежно від тяжкості вчиненого порушення 

рішенням Дисциплінарної колегії на працівника прокуратури можуть бути 

накладені такі дисциплінарні стягнення: попередження, догана, сувора 

догана, пониження в посаді, пониження у класному чині або у 

спеціальному військовому званні, позбавлення знака «Почесний працівник 

прокуратури», звільнення з органів прокуратури. 

Дисциплінарна колегія утворюється при Вищій раді прокурорів 

строком на 4 роки і має на меті розгляд питань стосовно дисциплінарної 

відповідальності прокурорів. Вона складається з 9-ти членів: троє членів 

обираються прокурорами Генеральної прокуратури, 6 членів – 

прокурорами територіальних і спеціалізованих прокуратур. До складу 

Дисциплінарної колегії не можуть обиратися члени Вищої ради прокурорів 

і члени Кваліфікаційної колегії. 

Право порушення дисциплінарного провадження мають: (а) члени 

Вищої ради прокурорів, (б) прокурори-начальники підрозділів Генеральної 

прокуратури і (в) територіальні та спеціалізовані прокурори. Провадження 

щодо членів Вищої ради прокурорів, членів Кваліфікаційної і 
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Дисциплінарної колегій порушується за ініціативою не менше 4-х членів 

Вищої ради прокурорів. При цьому слід мати на увазі, що дисциплінарне 

стягнення накладається на прокурора не пізніше 6-ти місяців з дня 

виявлення порушення без урахування часу хвороби або перебування у 

відпустці, але не пізніше одного року після вчинення порушення. 

При порушенні провадження підрозділ внутрішньої безпеки 

Генеральної прокуратури провадить попередню перевірку підстав 

притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності з його 

письмовим поясненням. Перед направленням матеріалів провадження на 

розгляд вони доводяться до відома особи, щодо якої порушено 

провадження. Ця особа має право подати пояснення й докази, а також 

вимагати проведення додаткової перевірки. Провадження може бути 

відкликано особою, яка його порушила, до початку розгляду справи 

Дисциплінарною колегією. Прокурор, щодо якого відкликається 

провадження, вправі вимагати розгляду справи, а Дисциплінарна колегія, а 

за необхідності й Вища рада прокурорів зобов'язані розглянути її по суті. 

Дисциплінарна колегія розглядає дисциплінарну справу за наявності 

не менше 2-х третин її членів у місячний строк з дня її направлення в 

колегію. При цьому участь прокурора, який притягається до 

відповідальності, є обов'язковою. За відсутності прокурора на засіданні без 

поважної причини колегія має право вирішити питання про розгляд справи 

без його участі. Дисциплінарна колегія має право: a) накласти 

дисциплінарне стягнення; б) відхилити пропозицію про накладення 

дисциплінарного стягнення та припинити дисциплінарне провадження; в) 

направити матеріали дисциплінарного провадження до Вищої ради 

прокурорів для початку процедури призупинення повноважень прокурора. 

Колегія припиняє дисциплінарне провадження через (а) 

необґрунтованість притягнення до дисциплінарної відповідальності; (б) 

закінчення його строків; (в) недоцільність накладення дисциплінарного 
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стягнення, якщо вважає за можливе обмежитися розглядом матеріалів 

провадження в засіданні.  

Рішення по справі приймається більшістю голосів членів 

Дисциплінарної колегії, які беруть участь в її розгляді. Член колегії, який 

порушив дисциплінарне провадження, не може брати участі в голосуванні. 

Рішення колегії й матеріали, що підтверджують обґрунтованість 

накладення стягнення, направляються до Вищої ради прокурорів на 

затвердження. Про його затвердження прокурор, на якого накладено 

стягнення, повідомляється в 3-денний строк. 

Рішення Колегії може бути оскаржене до Вищої ради прокурорів: (а) 

прокурором, на якого накладено стягнення, (б) особою, яка порушила 

провадження, або (в) будь-якою іншою особою, яка вважає себе 

обмеженою у правах винесеним рішенням. Рішення Вищої ради 

прокурорів може бути оскаржено до адміністративного суду в 

установленому законом порядку. 

Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до 

прокурора не застосовується нового стягнення, воно вважається 

погашеним. За пропозицією особи, яка порушила дисциплінарне 

провадження, а також з власної ініціатив Дисциплінарна колегія по  

закінченню не менше 6-ти місяців з дня накладення стягнення може зняти 

його достроково, якщо прокурор не вчинив нового порушення, виявив 

дисциплінованість і свідомість при виконанні службових обов'язків. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до особи, на яку воно 

накладено, не можуть застосовуватися будь-які заходи заохочення. 

Згідно зі ст. 67 Закону Туркменістану «Про прокуратуру 

Туркменістану» [60] за невиконання або неналежне виконання 

працівниками прокуратури їх службових обов'язків і вчинення проступків, 

що ганьблять честь працівника прокуратури, керівниками відповідно до 

законодавства про працю [61] на них можуть бути накладені такі 
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дисциплінарні стягнення, як догана, сувора догана, переведення на нижчу 

посаду строком до 3-х місяців, звільнення з органів прокуратури. 

При застосуванні стягнення повинні враховуватися тяжкість 

учиненого проступку, обставини, при яких його вчинено, попередня 

поведінка працівника, ставлення до роботи. Дисциплінарне стягнення 

застосовується особою, якій надано право прийому на роботу даного 

працівника. Генеральний прокурор Туркменістану визначає повноваження 

підлеглих прокурорів щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників, які призначаються на посаду Генеральним 

прокурором. 

До застосування стягнення від працівника треба отримати письмове 

пояснення. Наказ про дисциплінарне стягнення з указівкою його мотивів 

оголошується працівникові під розпис протягом 3-х робочих днів з дня 

його видання. Працівник, не ознайомлений з наказом, вважається таким, 

який не має стягнення. Відмова ж його від ознайомлення з наказом, 

оформлюється актом з вказівкою присутніх при цьому свідків. У такому 

разі працівник вважається ознайомленим з наказом. Відомості про 

стягнення до трудової книжки працівника не вносяться, за винятком 

випадків, коли дисциплінарним стягненням є звільнення. 

Стягнення накладається безпосередньо після виявлення проступку, 

але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. Не допускається 

накладення стягнення під час хвороби працівника або в період його 

перебування у трудовій відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути 

накладено пізніше 6-ти місяців, а за результатами ревізії або перевірки 

фінансово-господарської діяльності – пізніше 2-х років з дня вчинення 

проступку. Якщо неправильні дії працівників прокуратури не зумовлені 

умисним порушенням закону або користю, їх дії, що призвели до 

винесення виправдувального вироку, повернення кримінальної справи на 

додаткове розслідування, скасування запобіжних заходів та інших 
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процесуальних рішень, самі по собі не вимагають притягнення цих 

працівників до дисциплінарної відповідальності. 

Якщо протягом року з дня застосування стягнення працівник не 

зазнає нового стягнення, він вважається, що він його не має. При цьому 

воно погашається автоматично без видання наказу. Роботодавець, який 

застосував дисциплінарне стягнення, вправі зняти його до закінчення року, 

якщо цкй працівник не вчинив нового проступку і проявив себе 

добросовісним працівником. 

Значна увага забезпеченню дотримання прокурорськими 

працівниками трудової дисципліни приділяється в Російській Федерації. 

Стаття 41.7 Закону РФ «Про прокуратуру Російської Федерації» [62] 

встановлює, що за невиконання або неналежне виконання службових 

обов'язків і вчинення проступків, що ганблять честь прокурорського 

працівника, керівники органів прокуратури мають право накладати такі 

дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана, пониження в 

класному чині, позбавлення нагрудного знака «За бездоганну службу в 

прокуратурі Російської Федерації», позбавлення нагрудного знака 

«Почесний працівник прокуратури Російської Федерації», попередження 

про неповну службову відповідність, звільнення з органів прокуратури. 

Генеральний прокурор РФ вправі накладати на прокурорських 

працівників усі дисциплінарні стягнення, за винятком: (а) пониження у 

класному чині – на прокурорських працівників, яким цей чин присвоєно 

Президентом, і (б) звільнення з органів прокуратури – на заступників 

Генерального прокурора, на прокурорських працівників, призначених на 

посаду Президентом. Генеральний прокурор зобов'язаний проінформувати 

Президента РФ про накладення дисциплінарного стягнення на свого 

заступника або прокурорського працівника, призначеного на посаду 

Президентом. Прокурори суб'єктів РФ, прирівняні до них прокурори й 

директори (ректори) наукових та освітніх установ прокуратури мають 

право накладати стягнення на працівників, які призначаються ними на 
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посаду, за винятком позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник 

прокуратури Російської Федерації». Прокурори міст, районів, прирівняні 

до них прокурори вправі накладати стягнення у виді зауваження, догани, 

суворої догани, а також звільнення працівників, призначених ними на 

посаду. Накладення стягнення у виді звільнення з органів прокуратури 

працівників, нагороджених нагрудним знаком «Почесний працівник 

прокуратури Російської Федерації», може бути застосовано лише за згодою 

Генерального прокурора. 

Дисциплінарне стягнення накладається безпосередньо після 

виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення 

без урахування часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. 

Стягнення не може бути накладено під час хвороби працівника або в 

період його перебування у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може 

бути накладено пізніше 6-ти місяців, а за результатами ревізії або 

перевірки фінансово-господарської діяльності – 2-х років з дня його 

вчинення. Працівник, який учинив проступок, може бути тимчасово (але 

не більше ніж на один місяць), до вирішення питання про накладення 

дисциплінарного стягнення відсторонений від посади зі збереженням 

грошового утримання. Відсторонення від посади провадиться за 

розпорядженням керівника органу прокуратури, який має право 

призначати працівника на відповідну посаду. За час відсторонення від 

посади працівникові виплачуються грошове утримання в розмірі 

посадового окладу, доплати за класний чин і вислугу років. 

В Азербайджанській Республіці за порушення службової дисципліни 

до працівника прокуратури може бути застосовано одне з таких 

адміністративних стягнень: зауваження, догана, сувора догана, 

переведення на нижчу посаду, пониження спеціального звання, звільнення 

з посади (у цьому випадку працівник протягом 3-х місяців може 

перебувати в розпорядженні прокуратури. Якщо протягом цього часу не 

з'являться підстави для його виключення з органів прокуратури, він знову 
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призначається на посаду в органах прокуратури), виключення з органів 

прокуратури, виключення з органів прокуратури з позбавленням 

спеціального звання (ст. 33 Закону Азербайджанської Республіки «Про 

прокуратуру» [63]). Самі ж правила притягнення працівників прокуратури 

до дисциплінарної відповідальності встановлюються Законом 

Азербайджанської Республіки «Про проходження служби в органах 

прокуратури» [64]. 

У Киргизькій Республіці питання дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури відображені в Положенні про порядок 

проходження служби в органах прокуратури Киргизької республіки [65]. 

За невиконання або неналежне виконання працівником своїх службових 

обов'язків і вчинення проступків, що ганьблять честь прокурорського 

працівника, керівники відповідних органів мають право накладати такі 

дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана, 

попередження про неповну службову відповідність, пониження у класному 

чині, пониження в посаді, звільнення з органів прокуратури. 

При притягненні до дисциплінарної відповідальності враховуються 

тяжкість учиненого проступку, обставини його скоєння, а також попередня 

служба й поведінка працівника прокуратури. 

Генеральний прокурор Киргизької Республіки вправі накладати 

стягнення на працівників прокуратури в повному обсязі, за винятком 

звільнення із займаної посади осіб, призначених Президентом. Він же 

визначає повноваження відповідних керівників прокуратур щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які 

призначаються ним на посаду. Прокурори областей, міста Бішкек і 

військовий прокурор Киргизької Республіки мають право накладати 

стягнення на працівників, які призначаються ними на посаду, за винятком 

пониження в класному чині. Прокурори міст, районів, прирівняні до них 

прокурори вправі накладати стягнення у виді зауваження, догани, суворої 

догани, а також звільнення працівників, які призначалися ними на посаду. 
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Накладення стягнення у вигляді звільнення працівників, нагороджених 

відомчими нагрудними знаками, може мати місце лише за згодою 

Генерального прокурора. Якщо застосування заходів дисциплінарного 

стягнення не належить до компетенції керівника відповідного органу 

прокуратури, ним вноситься відповідне подання вищестоящому 

прокуророві, який має право скасувати стягнення, накладене 

нижчестоящим керівником, або змінити його. При вирішенні питання про 

накладення дисциплінарного стягнення прокурор зобов'язаний особисто 

розібратись у скоєному проступку, зажадати від працівника, який його 

вчинив, письмового пояснення. Відмова від надання пояснення не 

перешкоджає накладенню стягнення. За необхідності прокурор призначає 

службове розслідування.  

Працівник, який учинив проступок, може бути тимчасово (але не 

більше ніж на 2 місяці) відсторонений від посади до вирішення питання 

про накладення стягнення. Відсторонення провадиться за розпорядженням 

керівника органу прокуратури, який має право призначати працівника на 

відповідну посаду. На період тимчасового відсторонення від посади за 

працівником зберігається заробітна плата. 

Дисциплінарне стягнення накладається безпосередньо після 

виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, 

без урахування часу хвороби працівника, перебування його у відпустці, а 

також часу службового розслідування (службової перевірки). За жодних 

умов стягнення не може бути накладено під час хвороби працівника або в 

період його перебування у відпустці. Воно не може бути накладено пізніше 

6-ти місяців, а за результатами ревізії або перевірки фінансово-

господарської діяльності – 2-х років з дня його вчинення. У разі вчинення 

працівником дій, несумісних з перебуванням на займаній в органах 

прокуратури посаді, його звільнення провадиться незалежно від строку, що 

минув з дня їх скоєння. За кожне порушення службової дисципліни може 

бути накладено тільки одне стягнення.  
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Стягнення оголошується наказом, який надається під розпис 

притягнутому до дисциплінарної відповідальності працівникові й 

долучається до його особової справи. Наказ про накладення стягнення 

доводиться до відома всіх працівників органу прокуратури або осіб, 

зазначених у наказі. 

Дисциплінарне стягнення вважається знятим, якщо протягом року з 

дня його накладення працівник не зазнав нового стягнення. Воно може 

бути знято до закінчення одного року прокурором, який його наклав, або 

вищестоящим прокурором, якщо працівник виявив дисциплінованість і 

сумлінність при виконанні своїх службових обов'язків. Протягом строку дії 

дисциплінарного стягнення, заходи заохочення до працівників не 

застосовуються. 

За ст. 52 «Правове регулювання праці» Закону Республіки Казахстан 

«Про прокуратуру» [66] трудові відносини регулюються: (а) працівників 

органів прокуратури – Трудовим кодексом Республіки [67] з 

особливостями, передбаченими Законом «Про правоохоронну службу» 

[68]; (б) працівників органів прокуратури – трудовим законодавством 

Республіки й законодавством про державну службу. 

Відповідно до ст. 56 Закону «Про правоохоронну службу» 

дисциплінарні стягнення у правоохоронних органах є мірою 

дисциплінарної відповідальності. За невиконання або неналежне 

виконання службових обов'язків на працівників можуть бути накладені 

такі види стягнень: зауваження, догана, сувора догана, попередження про 

неповну службову відповідність, вивільнення із займаної посади, 

пониження в спеціальному званні, класному чині або кваліфікаційному 

класі на один щабель, звільнення з правоохоронного органу, звільнення з 

правоохоронного органу з позбавленням почесних звань, нагрудних знаків, 

присвоєних або нагороджених керівниками правоохоронного органу або 

уповноваженими керівниками, звільнення з правоохоронного органу з 

позбавленням спеціального звання або класного чину. Указане стягнення 
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застосовується при звільненні працівника за негативними мотивами 

(вчинення проступку, що дискредитує правоохоронний орган або у зв'язку 

зі скоєнням корупційного правопорушення). 

Якщо до співробітника необхідно застосувати заходи стягнення, що 

виходять за межі прав безпосереднього керівника, то останній клопоче про 

це перед вищим посадовцем, уповноваженим їх застосовувати. Вищий 

керівник вправі скасувати стягнення, накладене нижчестоящим, якщо 

раніше оголошене стягнення не відповідає тяжкості вчиненого проступку. 

Керівник, який перевищив надані йому права щодо накладення 

дисциплінарних стягнень, несе за це дисциплінарну відповідальність, а 

накази про стягнення скасовуються посадовою особою, уповноваженою 

вживати заходи стягнення. 

Підставою накладення стягнення є вчинення співробітником 

дисциплінарного проступку. При визначенні його виду й накладенні 

враховуються: наявність вини працівника, їх тяжкість, обставини вчинення 

проступку, особистість працівника, ставлення його до служби, настання 

негативних наслідків і спричинення шкоди іміджу правоохоронного 

органу. 

При вчиненні співробітником дисциплінарного проступку від нього 

слід витребувати письмове пояснення. Якщо в ньому працівник згоден із 

фактом учинення ним проступку, керівник правоохоронного органу або 

уповноважений керівник має право накласти стягнення без проведення 

службового розслідування. Якщо співробітник у своєму поясненні не 

згоден з фактом вчинення ним проступку, за наказом керівника 

правоохоронного органу має бути проведено службове розслідування. 

Стягнення у виді попередження про неповну службову відповідність, 

звільнення із займаної посади і звільнення з органів накладається за 

результатами проведеного службового розслідування й відповідних 

рекомендацій дисциплінарної комісії. Стягнення у виді попередження про 

неповну службову відповідність, звільнення від займаної посади також 
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накладається на підставі рішення колегії або оперативної наради при 

першому керівникові правоохоронного органу. Порядок формування й 

роботи дисциплінарної комісії визначається керівником останнього. 

Стягнення при скоєнні дисциплінарного проступку, вчиненого 

спільно декількома працівниками, накладаються на кожну винну особу 

окремо. За кожен випадок порушення службової дисципліни може бути 

накладено тільки одне стягнення. Накладення стягнення не звільняє винну 

особу від виконання обов'язків, за невиконання або неналежне виконання 

яких було накладено стягнення. 

Наказ про накладення стягнення оголошується працівникові під 

розпис протягом 3-х робочих днів з дня його видання. Відмова в 

ознайомленні з наказом оформляється актом, що складається кадровою 

службою правоохоронного органу й реєструється у спеціальному журналі. 

При неможливості ознайомити співробітника особисто з наказом про 

накладення стягнення ця служба зобов'язана направити його працівникові 

копію листом з повідомленням. 

Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного місяця з 

дня виявлення проступку й 6-ти місяців з дня його вчинення. Днем 

виявлення дисциплінарного проступку вважається день коли особі, якій по 

службі підпорядкований працівник, стало відомо про його вчинення 

незалежно від того, наділена вона правом накладення стягнень чи ні. У 

випадках проведення щодо такого співробітника службового або 

досудового розслідування чи порушення справи про адміністративне 

правопорушення, що розглядається судом, дисциплінарне стягнення 

накладається не пізніше одного місяця з дня закінчення розслідування, 

прийняття судом процесуального рішення про закриття кримінальної 

справи або провадження у справі про адмінправопорушення без 

урахування часу відсутності винної особи на роботі через хворобу або 

перебування її у відпустці чи відрядженні. У випадках припинення 

досудового розслідування, але за наявності в діях працівника ознак 
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дисциплінарного проступку чи адміністративного правопорушення 

стягнення накладається не пізніше одного місяця, ознак корупційного 

правопорушення – не пізніше 3-х місяців з дня прийняття рішення про 

припинення досудового розслідування. 

Дисциплінарне стягнення на співробітника не може бути накладено в 

період його тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або 

відрядженні, за винятком випадків, коли останнє пов'язано з притягненням 

його до дисциплінарної відповідальності, а також якщо з дня вчинення 

проступку минуло більше 6-ти місяців. Період тимчасової 

непрацездатності, перебування у відпустці, відрядженні, оскарження 

рішень, актів і рекомендацій уповноважених органів і посадових осіб, актів 

(висновків, результатів) службового розслідування, які є підставою для 

накладення дисциплінарного стягнення, призупиняють строк накладення 

стягнення, якщо про скоєний дисциплінарний проступок стало відомо в 

цей період або до його настання. Строк службового розслідування й 

накладення стягнення може бути призупинений за відсутності результатів 

досудового розслідування або спеціальних досліджень (експертиз). 

Співробітник має право ознайомитися з усіма матеріалами, 

пов'язаними з притягненням його до дисциплінарної відповідальності. 

Строк дії стягнення не може перевищувати 6-ти місяців з дня його 

застосування. Якщо протягом цього строку працівник не зазнає нового 

стягнення, вважається, що він його не мав. 

Співробітник має право оскаржити накладене на нього 

дисциплінарне стягнення у вищестоящий орган або в суд. 

Особлива увага приділяється порядку проведення службового 

розслідування,  яке здійснюється за рішенням керівника за необхідності 

виявлення причин, характеру й обставин учиненого працівником 

проступку, підтвердження наявності або відсутності обставин, 

передбачених Законом «Про правоохоронну службу», а також відповідно 

до законодавства Республіки Казахстан, у тому числі на підставі 
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письмового рапорту співробітників і повідомлень правоохоронних і 

судових органів. У проведенні розслідування не може брати участі 

співробітник, прямо або побічно заінтересований у його результатах. У 

такому випадку він зобов'язаний звернутися до особі, яка прийняла 

рішення про проведення службового розслідування, з письмовим рапортом 

про відсторонення його від участі у проведенні розслідування. При 

недотриманні зазначеної вимоги результати службового розслідування 

вважаються недійсними. 

При проведенні службового розслідування повинні бути вжиті 

пенвні заходи для об'єктивного і всестороннього встановлення: а) факту 

вчинення дисциплінарного проступку; б) причини і умови, що сприяли 

його скоєнню; в) характеру і розміру шкоди, заподіяної в результаті 

вчинення проступку; г) наявність або відсутність обставин, що 

перешкоджали проходженню співробітником служби. Розслідування 

повинно бути завершено не пізніше ніж через один місяць з дня прийняття 

рішення про його проведення. До цього строку не зараховується час 

перебування працівника, щодо якого проводиться розслідування, у 

відпустці, у відрядженні або на лікуванні, а також час його відсутності на 

службі з інших поважних причин. 

Результати службового розслідування надаються особі, яка прийняла 

рішення про його проведення, у виді висновку в письмовій формі, що 

затверджується ним не пізніше ніж через 3 календарних дні з дня 

закінчення розслідування. 

Співробітника, щодо якого провадиться розслідування, повинен 

надати письмове пояснення вчиненого дисциплінарного проступку. Він 

також має право: а) давати письмове пояснення по суті розслідування; б) 

заявляти клопотання, подавати докази та інші документи; в) оскаржити 

рішення й дії (бездіяльність) співробітників, які провадять службове 

розслідування, керівникові правоохоронного органу, який прийняв 

рішення про проведення розслідування; г) ознайомитися після закінчення 
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розслідування з висновком та іншими матеріалами, якщо це не суперечить 

вимогам нерозголошення відомостей, що становлять державні секрети чи 

іншу охоронювану законом таємницю. При відмові особи від надання 

письмового пояснення складається відповідний акт, у якому зазначаються 

факти й обставини, встановлені за результатами розслідування, висновки і 

пропозиції за його результатами. У разі виявлення під час проведення 

службового розслідування в діях працівника ознак кримінального 

правопорушення керівник правоохоронного органу, який прийняв рішення 

про проведення розслідування, зобов'язаний негайно передати отримані 

матеріали до відповідних правоохоронних органів для прийняття рішення. 

За ст. 55 Конституційного Закону Республіки Таджикистан «Про 

органи прокуратури Республіки Таджикистан» [69] перелік заходів 

дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури й 

порядок їх застосування встановлюється Положенням про заохочення та 

дисциплінарну відповідальність працівників органів прокуратури, що 

затверджується Президентом Республіки за поданням Генерального 

прокурора [70]. 

Дисциплінарне стягнення до прокурора, слідчого, а також інших 

працівників органів прокуратури, які мають класні чини, застосовується за 

порушення обов'язків по службі й за скоєння вчинку, ганьбить честь цих 

органів. Стягнення застосовуються, коли вичерпані інші заходи виховання 

або у зв'язку з тяжкістю проступку вони не можуть бути застосовані, в 

першу чергу засоби товариського впливу колективу на винних осіб, а 

також вказівки з боку керівника. Стягнення має відповідати ступеню 

провини й тяжкості вчиненого проступку. 

До дисциплінарних стягнень належать: зауваження, догана, сувора 

догана, пониження в класному чині, пониження на посаді, зняття 

фотографії з «Дошки Пошани», позбавлення нагрудного знака «Почесний 

працівник прокуратури Таджикистану», звільнення з органів, звільнення з 

позбавленням класного чину. 
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Притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється у 

відповідному порядку, що має певні особливості: 

– Генеральний прокурор користується дисциплінарними правами в 

повному обсязі, за винятком пониження у класному чині і звільнення з 

позбавленням класного чину осіб, яким ці чини присвоєні Президентом і 

Президією Меджліс Олі Республіки Таджикистан; 

– Головний військовий прокурор Республіки, прокурори Горно-

Бадахшанської автономної області, областей, міста Душанбе, 

транспортний прокурор Таджикистану вправі накладати на підлеглих їм 

працівників, які входять до їх номенклатури, дисциплінарні стягнення у 

вигді зауваження, догани, суворої догани, пониження в посаді, зняття 

фотографії з «Дошки Пошани»; 

– районні, міські та інші прирівняні до них прокурори, директори 

навчальних закладів прокуратури входять з поданнями до вищестоящого 

прокурора про накладення стягнення на підлеглих їм прокурорсько-

слідчих працівників. 

Прокурор, який вирішує питання про накладення дисциплінарного 

стягнення, зобов'язаний розібратися у вчиненому проступку й отримати 

письмове пояснення від особи, яка його скоїла. За необхідності 

призначається службова перевірка. Якщо за ступенем тяжкості проступку 

потрібно застосувати заходи дисциплінарного стягнення, що перевищують 

обсяг прав, наданих цьому прокуророві, він входить з відповідним 

поданням о вищестоящого прокурора. За один і той же проступок може 

бути накладено тільки одне дисциплінарне стягнення. 

Дисциплінарне стягнення накладається безпосередньо після 

виявлення проступку протягом одного місяця, але не пізніше 6-ти місяців 

після його вчинення, а за результатами перевірки діяльності органів 

прокуратури, ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності – не 

пізніше 2-х років з дня його скоєння. До цього строку не включається час 

провадження по кримінальній справі. 
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Стягнення оголошується наказом, що повідомляється працівникові, 

який притягається до дисциплінарної відповідальності під розписку, і 

долучається до його особової справи. Наказ оголошується всім 

працівникам прокуратури або особам, зазначеним у ньому. Працівник 

прокуратури має право оскаржити наказ прокурора про дисциплінарне 

покарання вищестоящому прокуророві або до судових органів. 

Генеральний прокурор вправі скасувати стягнення, посилити його або 

пом'якшити, обґрунтувавши в окремому наказі своє рішення. Якщо як 

захід дисциплінарного стягнення було застосовано пониження в посаді або 

звільнення, Генеральний прокурор при визнанні такого стягнення 

незаконним, вживає заходів щодо поновлення працівника на колишній 

посаді й виплати йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 

дня звільнення або різниці в заробітній платі за час роботи на 

нижчеоплачуваній посаді, але не більше ніж за один рік. 

Працівник вважається таким, який не мав дисциплінарного 

стягнення, якщо протягом року з дня його накладення він не зазнав нового 

стягнення. Однак закінчення цього терміну не тягне за собою повернення 

нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури Таджикистану», 

поновлення на колишній посаді або поновлення класного чину 

працівникам, які зазнали цих заходів дисциплінарного стягнення. 

Поновлення в колишньому класному чині й у колишній посаді може мати 

місце лише в порядку атестації. Стягнення може бути знято прокурором, 

який його наклав, або вищестоящим прокурором і раніше одного року, 

якщо працівник проявить дисциплінованість і сумлінність у виконанні 

службових обов'язків. У цьому випадку стягнення знімається наказом з 

оголошенням його всім, кому було оголошено наказ про його накладення. 

Прокурор, який перевищив надані йому дисциплінарні права або не 

використав їх у необхідних випадках, несе за це відповідальність. 

Генеральний прокурор здійснює контроль за обґрунтованістю й 

законністю застосування заходів дисциплінарного стягнення підлеглими 
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прокурорами і вживає заходів по скасуванню необґрунтованих і 

незаконних наказів.  

При незгоді з наказом про покарання працівник прокуратури має 

право оскаржити його у встановлені законодавством строки. Генеральний 

прокурор приймає рішення по скарзі також у межах строків, визначених 

законом. Якщо для вирішення скарги потрібно провести додаткову 

перевірку, строк може бути подовжений, але не більше ніж на один місяць. 

Звернення зі скаргою не зупиняє виконання наказу про покарання. Про 

прийняте рішення повідомляють скаржника. Скарги й заяви про 

неправомірні дії прокурорів і слідчих, які надійшли на адресу Президента, 

Меджліс мілі та Меджліс Олі Республіки Таджикистан направляються 

Генеральному прокуророві для перевірки. Питання про дисциплінарну 

відповідальність Генерального прокурора та його заступників вирішується 

Президентом за погодженням з Меджлісом мілі та Меджлісом Олі 

Республіки Таджикистан. 

Статті 43-45 Закону Латвійської Республіки «Про прокуратуру» [71] 

регламентують умови й порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників прокуратури. Прокурор може бути 

притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавчими 

актами про працю [72], а також за (а) умисне порушення закону при 

виконанні службових обов'язків, (б) умисне невиконання службових 

обов'язків, (в) ганебну поведінку, несумісну з посадою прокурора, (г) 

адміністративне порушення, (д) недотримання норм Кодексу етики 

прокурорів. 

Винесення виправдовувального вироку, направлення кримінальної 

справи на додаткове розслідування або скасування процесуальних рішень 

самі по собі не можуть бути підставою для дисциплінарної 

відповідальності прокурора, якщо тільки він не допустив умисного 

порушення закону або недбалості, що викликали негативні наслідки. 
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За перелічені порушення до прокурора можуть застосовуватися такі 

дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, зменшення посадового 

окладу прокурора до 20 % на строк не більше 6-ти місяців, пониження в 

класному чині, пониження в посаді, звільнення з роботи. 

За одне й те саме порушення дозволяється застосовувати тільки одне 

дисциплінарне стягнення. 

Генеральний прокурор вправі застосовувати будь-які дисциплінарні 

санкції до всіх прокурорів. Старші прокурори мають право як стягнення 

оголошувати зауваження або догану прокурорам керованої ним установи 

або структурного підрозділу. Якщо вчинено більш тяжке порушення, 

керівник установи може внести Генеральному прокурору пропозицію про 

застосування іншого стягнення. 

Посадова особа, яка має право застосовувати дисциплінарні санкції, 

повинна ознайомитися з отриманими матеріалами, і витребувати від 

прокурора пояснення, а за необхідності організувати перевірку факту 

дисциплінарного порушення. Перед пониженням прокурора у класному 

чині, на посаді або звільненням з роботи отримані матеріали подаються до 

атестаційної комісії для надання нею висновку. Дисциплінарне стягнення 

може бути накладено не пізніше ніж через один місяць після дня 

виявлення порушення без урахування часу перевірки й часу відсутності 

прокурора на роботі з поважних причин, але не пізніше 6-ти місяців після 

вчинення порушення. З наказом про застосування дисциплінарного 

стягнення ознайомлюють особу, яка притягається до відповідальності, а 

також інших прокурорів цієї установи. Наказ додається до особистої 

кадрової справи прокурора. 

Якщо протягом одного року після застосування дисциплінарного 

стягнення (крім звільнення з роботи) на прокурора не накладено нового 

стягнення, він не вважається покараним у дисциплінарному порядку, проте 

поновлення колишнього класного чину або на колишній посаді можливе 

лише в порядку атестації.  
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Посадова особа, яка застосувала дисциплінарну санкцію, має право її 

скасувати своїм наказом до закінчення року. З таким наказом теж повинні 

бути ознайомлені всі прокурори відповідної установи. Прокурор, який 

притягається до дисциплінарної відповідальності, вправі оскаржити до 

суду рішення про накладене на нього стягнення. 

Проведене в цьому підрозділі дисертації дослідження дозволило 

отримати відповідні результати і зробити певні наукові висновки, що 

мають теоретико-прикладне значення: 

1. На сучасному етапі суспільного розвитку одним з основних явищ 

загальносвітового характеру є процес глобалізації, що проникає в усі 

сфери суспільного життя, тією чи іншою мірою змінюючи їх. 

Універсалізація національного права, як прояв правової глобалізації, 

зумовлює визнання основних правових цінностей, усеосяжності юридичної 

мови, правових норм, створення універсальних правових засобів та 

інструментів. Функціонування національних правових систем залежить від 

значної кількості чинників, що дозволяють їм, не втрачаючи своєї цінності 

й самобутності, долучатися до всесвітніх процесів. 

Загальною метою розвинених держав світу є побудова доступної, 

ефективної, незалежної, прозорої, професійної й соціально відповідальної 

прокуратури, що забезпечує верховенство закону й дотримання прав 

людини. 

2. У системі державних органів прокуратура займає такі місця: а) 

знаходиться у складі Міністерства юстиції (Бельгія, Данія, Ізраїль, 

Нідерланди, Польща, Румунія, США, Франція, ФРН, Японія та ін.); б) 

входить до складу судової влади і знаходиться при судах (Болгарія, Грузія, 

Іспанія, Італія та ін.); в) є самостійним органом і підзвітна Парламенту чи 

Президенту або обом цим органам (Єгипет, КНР, країни, що виникли на 

пострадянському просторі). Однак незалежно від того, яку з перших 3-х 

моделей обирає окрема держава, прокуратурі належить відігравати 

ключову роль у забезпеченні незалежного й неупередженого 
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функціонування правоохоронної системи й системи правосуддя. Для цього 

вона повинна бути захищена від неналежного втручання і впливу, в тому 

числі з боку законодавчої й виконавчої гілок влади. Співпраця 

прокуратури з останніми має зводитися до законодавчо встановлених 

питань призначення і звільнення з посади генеральних прокурорів, 

затвердження державного бюджету й подання періодичних або тематичних 

звітів. 

З огляду на те, що в Україні прокуратура становить єдину систему і є 

самостійним державним органом, логічним є проведення порівняльного 

аналізу правового впорядкування дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури в Україні й у державах, що виникли на теренах 

колишнього СРСР. 

3. У зарубіжних державах прокурорські працівники можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності: (а) за невиконання або 

неналежне виконання покладених на них службових обов'язків, і 

перевищення посадових повноважень; (б) за недотримання обмежень, 

пов'язаних зі службою в органах прокуратури; (в) за вчинення дій, які 

дискредитують звання прокурорського працівника і які несумісні зі 

службою в цих органах. У переважній більшості країн законом 

визначається вичерпний перелік порушень, за які прокурори притягаються 

до дисциплінарної відповідальності. 

4. Правом притягти до дисциплінарної відповідальності володіють 

Генеральний прокурор і підпорядковані йому прокурори, а також 

спеціально створена дисциплінарна колегія. Обсяг дисциплінарних прав 

Генерального прокурора і підпорядкованих йому прокурорів визначається 

законодавством за принципом: чим вищу посаду обіймає прокурор, тим 

ширшим є коло його дисциплінарних прав. Якщо ступінь тяжкості 

проступку вимагає накладення на прокурорського працівника стягнення, 

яке не має права накладати даний прокурор, останній звертається з 

відповідним поданням до вищестоящого прокурора, який вправі скасувати 
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накладене стягнення, накласти інше – менш або більш суворе, 

обґрунтувавши в наказі своє рішення. Керівник, який перевищив надані 

йому дисциплінарні права, несе за це дисциплінарну відповідальність, а 

його наказ про дисциплінарне стягнення скасовується. 

Дисциплінарна колегія має право накласти дисциплінарне стягнення 

або відхилити пропозицію про його накладення і припинити 

дисциплінарне провадження. Вона припиняє таке провадження через: (а) 

необґрунтованість притягнення до дисциплінарної відповідальності, (б) 

закінчення строків такого притягнення і (в) недоцільність накладення 

дисциплінарного стягнення. 

5. Крім передбачених законодавством про державну службу й 

законодавством про працю заходів дисциплінарного стягнення, до 

прокурорського працівника можуть бути застосовані й інші спеціальні 

стягнення на кшталт: (а) пониження у класному чині, (б) пониження в 

посаді, (в) зняття фотографії з «Дошки Пошани», (г) позбавлення 

нагрудних знаків «За бездоганну службу в прокуратурі» й «Почесний 

працівник прокуратури», (д) попередження про неповну службову 

відповідність, (е) звільнення із займаної посади з позбавленням класного 

чину. 

При визначенні виду стягнення і його накладенні враховуються: (а) 

наявність вини працівника, (б) її тяжкість, (в) обставини вчиненого 

проступку, (г) особистість працівника і його ставлення до служби, (д) 

настання негативних наслідків і спричинення шкоди іміджу 

правоохоронного органу. Керівник до застосування стягнення зобов'язаний 

затребувати від працівника письмове пояснення. 

Стягнення оголошується наказом, що надається під розпис 

притягнутому до дисциплінарної відповідальності працівника, долучається 

до його особової справи й доводиться до відома всіх працівників 

відповідної прокуратури або осіб, зазначених у наказі. 
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6. Службове розслідування (перевірка) провадиться за рішенням 

керівника за необхідності виявлення причин, характеру й обставин 

учиненого співробітником прокуратури проступку. Працівник, щодо якого 

здійснюється розслідування, може бути відсторонений від посади на 

період його проведення до вирішення питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, але не більше законодавчо встановленого 

строку. За час відсторонення від посади йому виплачується заробітна плата 

(грошове забезпечення). При проведенні службового розслідування 

повинні бути вжиті певні заходи для об'єктивного і всестороннього 

встановлення: (а) факту вчинення дисциплінарного проступку; (б) причин 

та умов, що сприяли цьому; (в) характеру й розміру шкоди, заподіяної в 

результаті вчинення проступку; (г) наявності або відсутності обставин, що 

перешкоджають проходженню співробітником служби в органах 

прокуратури.  

У разі виявлення під час проведення службового розслідування в 

діях працівника ознак кримінального правопорушення керівник, що 

прийняв рішення про проведення розслідування, зобов'язаний негайно 

передати отримані матеріали до відповідних правоохоронних органів для 

прийняття рішення. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

Дослідження історичних і зарубіжних правових традицій 

дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури допомогло 

навести відповідні наукові узагальнення. 

1. Процес становлення й розвитку органів прокуратури в Україні – 

достатньо тривалий і складний, що цілком і повністю відповідає 

конкретному періоду державотворення країни й відображає як позитивні, 

так і негативні моменти формування системи цих органів. Вивчення ж 
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історико-правових питань картини минулого, з усіма його здобутками й 

недоліками надає можливості не допустити помилок при реформуванні й 

удосконаленні прокуратури України за сучасних умов. На зміну уявленням 

про несумісність традицій і сучасності поступово приходить розуміння 

мобілізуючої й перетворювальної ролі традицій, їх здатності додавати 

форми кожній сучасній культурі. Авторитет традицій у праві 

забезпечується їх корисністю, поширенням, масовістю застосування, 

ефективністю дії. 

2. Еволюція правового регулювання дисциплінарної 

відповідальності працівників прокуратури в Україні включає такі періоди: 

– 1-й (до 1917 р.) – ще в 1578 р. сейм Речі Посполитої утворив 

Луцький трибунал, депутати якого щорічно обирали прокурора 

(інстигатора). У трибуналі останній засідав разом з Гетьманом, 

Генеральним писарем, Генеральним возним, Генеральними суддями й 

іншими вищими посадовцями. У Російській імперії інститут прокуратури 

започатковано указом «Про посаду Генерал-прокурора» від 12 січня 1722 

р. Хоча нижчестоящі прокурори й були формально незалежними від 

Генерал-прокурора, вони діяли під його безпосереднім наглядом і 

керівництвом. Прокурори визнавалися державними чиновниками, на них 

поширювалося відповідне законодавство. До принципів кадрового 

забезпечення прокурорської діяльності належали: (а) єдність і сувора 

централізація; (б) здійснення покладених повноважень від імені 

прокурорської системи загалом; (в) сувора підлеглість прокурорів нижчого 

рівня вищестоящим; (г) незмінюваність прокурорів; (д) їх незалежність від 

місцевих впливів; (е) неможливість їх відводу та ін. На прокурорів 

покладались обов'язки оберігати довірену їм таємницю, виявляти повагу до 

начальства й виконувати їх накази, вести такий спосіб життя, який не 

підривав би авторитету влади. При першому призначенні на службу 

складалася присяга. Заборонялися заняття, несумісні з державною 

службою. Начальники зобов'язувалися наглядати за поведінкою своїх 
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підлеглих. Укладення про покарання кримінальні й виконавчі від 15 

серпня 1845 р. запровадило такі види покарань: (а) звільнення зі служби, 

(б) відсторонення від посади, (в) відрахування з часу служби, (г) 

переміщення з вищої посади на нижчу, (д) сувора догана із занесенням у 

послужний список, (е) відрахування з жалування, (є) догана менш сувора 

без внесення в послужний список, (ж) зауваження.  

– 2-й (радянський період) – об’єднав 2 етапи: 

(а) 1922-1954 роки – в СРСР прокуратуру створено лише в 1922 р., 

позаяк населення цю державну інституцію в колишньому її вигляді 

асоціювало з насильством. Законодавчо були врегульовані тільки найбільш 

загальні моменти добору та розстановки прокурорських працівників. 

Органи прокуратури характеризуються надмірною централізацію: всі 

значимі кадрові питання вирішуються зверху, провадяться численні 

реорганізації і структурні перебудови. Прокуратура використовується 

передусім як інструмент проведення в життя політики правлячої 

комуністичної партії, органи якої займаються комплектуванням керівних 

прокурорських кадрів безпосередньо, причому переважає не професійно-

діловий, а класовий підхід до останніх. Порядок та умови притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури і службовців 

інших радянських установ є аналогічними. Заходи дисциплінарного впливу 

застосовуються у випадках, коли внаслідок малозначимості проступків 

уповноважені державні органи й особи не визнають діяння кримінально 

караним. Прокурори підлягають відповідальності й за вчинки, які хоча й не 

є порушеннями службових обов'язків і трудової дисципліни, але вони 

несумісні з гідністю і призначенням цих осіб з огляду на особливий 

характер покладених на них функцій. Стягнення накладається особою або 

органом, від яких залежить призначення цього чиновника на посаду, або ж 

вищестоящими особами. До дисциплінарних стягнень належать: 

зауваження, догана, сувора догана, переміщення на нижчу посаду, 

звільнення з неї. Стягнення накладаються після отримання пояснень від 
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особи, яка притягається до відповідальності. Рішення про його накладення 

можна оскаржити вищестоящій у порядку підлеглості посадовій особі. 

Установлюються й у подальшому конкретизуються граничні строки 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

(б) 1955–1990 роки – поява спеціальних законодавчих актів про 

порядок дисциплінарної відповідальності прокурорів і слідчих органів 

прокуратури, що приймаються Президією Верховної Ради СРСР. Ці акти 

поширювалися на всіх прокурорів і слідчих, крім військових 

прокурорсько-слідчих працівників, які несли відповідальність згідно з 

Дисциплінарним статутом Збройних Сил СРСР. Працівники прокуратури 

зобов’язувалися мати високі моральні якості, бути зразком комуністичної 

ідейності, принциповості й непримиренності до порушень законності, 

інтересів держави й суспільства, поєднувати свої професійні знання з 

громадянською мужністю, непідкупністю і справедливістю. Стягнення 

застосовувалось: за порушення обов'язків по службі й за скоєння вчинків, 

що ганьблять посаду прокурора. За необхідності могла призначатися 

службова перевірка. Дисциплінарними стягненнями визнавалися: 

зауваження, догана, сувора догана, пониження в класному чині, пониження 

в посаді, позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник 

прокуратури», звільнення, звільнення з позбавленням класного чину. 

Стягнення має відповідати ступеню вини й тяжкості вчиненого проступку. 

Провадиться чітке розмежування дисциплінарних прав Генерального 

прокурора й підпорядкованих йому прокурорів. Нижчестоящі прокурори 

входять до вищестоящого з поданнями про накладення стягнення на 

підлеглих їм працівників. Вищестоящий прокурор отримав право 

скасовувати, посилювати або пом'якшувати стягнення. Прокурор, який 

перевищив надані йому дисциплінарні права або не використав їх у 

необхідних випадках, притягався до відповідальності. Запроваджується 

норма, за якою у випадках вчинення працівником дій, несумісних із 

займаною в органах прокуратури посадою, його звільнення проводиться 
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незалежно від строку вчинення цих дій.  

– 3-й (сучасний період) – об’єднує 2 етапи: 

а) 1991 р. – до 15 липня 2015 р. З проголошенням Україною 

незалежності правові засади організації й діяльності прокуратури 

регламентуються Законом України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 р., існування якого зумовлено ст. 123 Конституції України, згідно з 

якою організація й порядок діяльності органів прокуратури визначаються 

законом. Постановою Верховною Ради України 6 листопада 1991 р. 

затверджено Дисциплінарний статут прокуратури України. Дисциплінарні 

стягнення застосовуються до прокурорсько-слідчих працівників не тільки 

за невиконання чи неналежне виконання ними службових обов'язків, а й за 

проступок, який ганбить їх як працівників прокуратури. Основні моральні 

норми і принципи, яких повинні додержуватися працівники прокуратури 

при виконанні своїх службових обов'язків і поза службою визначає Кодекс 

професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Статус 

дисциплінарних стягнень втрачають зауваження й сувора догана. 

Зберігається розмежування дисциплінарних прав Генерального прокурора 

та підпорядкованих йому прокурорів. Притягнення до відповідальності 

згідно із цим Дисциплінарним статутом визнається самостійною підставою 

для звільнення працівників прокуратури (п. 6 ч. 2 ст. 46-2 Закону України 

«Про прокуратуру»). Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного 

стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені останнього за 

вироком суду, після звільнення втрачають право на пенсійне забезпечення 

за вислугу років; 

б) з 15 липня 2015 р. до сьогодення. Сучасний стан розвитку 

суспільних відносин вимагає адаптації національного законодавства до 

європейських стандартів, переосмислення ролі прокуратури в захисті 

інтересів держави й соціуму. Майже на 20 років затягнувся «перехідний 

етап» реформування прокуратури і приведення її статусу й повноважень у 

відповідність з Конституцією України. Результатом тривалих політичних 

nau://ukr/1796-12/
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баталій стало прийняття 14 жовтня 2014 р. нового Закону України «Про 

прокуратуру», що набрав чинності 15 липня 2015 р. Він визначив правові 

засади організації й діяльності прокуратури України, її систему, статус 

прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування. Основні 

новели цього нормативно-правового документа: (а) скасування функції 

прокуратури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів; (б) 

запровадження особливого порядку призначення прокурорів на посаду і 

звільнення їх з неї (крім Генерального прокурора України); (в) розширення 

повноважень прокурора в питанні представництва в суді інтересів 

громадянина або держави; (г) визначення підстав і вдосконалення порядку 

здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів; (д) 

запровадження системи органів прокурорського самоврядування. Уперше 

законодавчо закріплено вичерпний перелік підстав дисциплінарної 

відповідальності прокурора. Звужено коло стягнень, яке охоплює: догану, 

заборону на строк до одного року на переведення до органу прокуратури 

вищого рівня чи на призначення на вищу посаду і звільнення з посади в 

органах прокуратури. Притягнення до відповідальності відбувається в 

порядку дисциплінарного провадження. Законодавчо встановлено 

процедуру оскарження до адміністративного суду або до Вищої ради 

юстиції рішення, прийнятого за результатами такого провадження. 

3. У системі державних органів прокуратура займає такі місця: (а) 

знаходиться у складі Міністерства юстиції (Бельгія, Данія, Ізраїль, 

Нідерланди, Польща, Румунія, США, Франція, ФРН, Японія та ін.); (б) 

входить до складу судової влади і знаходиться при судах (Болгарія, Грузія, 

Іспанія, Італія та ін.); (в) є самостійним органом і підзвітна Парламенту чи 

Президенту або обом цим органам (Єгипет, КНР, країни, що виникли на 

пострадянському просторі). Однак незалежно від того, яку з 3-х моделей 

обирає окрема держава, прокуратурі належить відігравати ключову роль у 

забезпеченні незалежного й неупередженого функціонування 

правоохоронної системи й системи правосуддя. Для цього вона повинна 
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бути захищена від неналежного втручання і впливу, в тому числі з боку 

законодавчої та виконавчої гілок влади. Співпраця прокуратури з 

останніми має зводитися до законодавчо встановлених питань призначення 

і звільнення з посади генеральних прокурорів, затвердження державного 

бюджету й подання періодичних або тематичних звітів. 

З огляду на те, що в Україні прокуратура становить єдину систему і є 

самостійним державним органом, логічним є проведення порівняльного 

аналізу правового впорядкування дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури в Україні й у державах, що виникли на теренах 

колишнього СРСР. 

4. У зарубіжних державах прокурорські працівники можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності: (а) за невиконання або 

неналежне виконання покладених на них службових обов'язків, і 

перевищення посадових повноважень; (б) за недотримання обмежень, 

пов'язаних зі службою в органах прокуратури; (в) за вчинення дій, які 

дискредитують звання прокурорського працівника і які несумісні зі 

службою в цих органах. У переважній більшості країн законом 

визначається вичерпний перелік порушень, за які прокурори притягаються 

до дисциплінарної відповідальності. 

5. Правом притягати до дисциплінарної відповідальності володіють 

Генеральний прокурор і підпорядковані йому прокурори, а також 

спеціально створена дисциплінарна колегія. Обсяг дисциплінарних прав 

Генерального прокурора і підпорядкованих йому прокурорів визначається 

законодавством за принципом: чим вищу посаду обіймає прокурор, тим 

ширшим є коло його дисциплінарних прав. Якщо ступінь тяжкості 

проступку вимагає накладення на прокурорського працівника стягнення, 

яке не має права накладати даний прокурор, останній звертається з 

відповідним поданням до вищестоящого прокурора, який вправі скасувати 

накладене стягнення, накласти інше – менш або більш суворе, 

обґрунтувавши в наказі своє рішення. Керівник, який перевищив надані 
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йому дисциплінарні права, несе за це дисциплінарну відповідальність, а 

його наказ про дисциплінарне стягнення скасовується. 

Дисциплінарна колегія має право накласти дисциплінарне стягнення  

або відхилити пропозицію про його накладення і припинити 

дисциплінарне провадження. Вона припиняє таке провадження через: (а) 

необґрунтованість притягнення до дисциплінарної відповідальності, (б) 

закінчення строків такого притягнення, (в) недоцільність накладення 

дисциплінарного стягнення. 

6. Крім передбачених законодавством про державну службу й 

законодавством про працю заходів дисциплінарного стягнення, до 

прокурорського працівника можуть бути застосовані й інші спеціальні 

стягнення на кшталт: (а) пониження у класному чині, (б) пониження в 

посаді, (в) зняття фотографії з «Дошки Пошани», (г) позбавлення 

нагрудних знаків «За бездоганну службу в прокуратурі» та «Почесний 

працівник прокуратури», (д) попередження про неповну службову 

відповідність, (е) звільнення із займаної посади з позбавленням класного 

чину. 

При визначенні виду стягнення і його накладенні враховуються: (а) 

наявність вини працівника, (б) її тяжкість, (в) обставини вчиненого 

проступку, (г) особистість працівника і його ставлення до служби, (д) 

настання негативних наслідків і спричинення шкоди іміджу 

правоохоронного органу. Керівник до застосування стягнення зобов'язаний 

затребувати від працівника письмове пояснення. 

7. Службове розслідування (перевірка) провадиться за рішенням 

керівника за необхідності виявлення причин, характеру й обставин 

вчиненого співробітником прокуратури проступку. Працівник, щодо якого 

здійснюється таке розслідування, може бути відсторонений від посади на 

період його проведення до вирішення питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, але не більше законодавчо встановленого 

строку. За час відсторонення від посади йому виплачується заробітна плата 
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(грошове забезпечення). При проведенні службового розслідування 

повинні бути вжиті певні заходи для об'єктивного і всестороннього 

встановлення: (а) факту вчинення дисциплінарного проступку; (б) причин 

та умов, що сприяли цьому; (в) характеру й розміру шкоди, заподіяної в 

результаті вчинення проступку; (г) наявності або відсутності обставин, що 

перешкоджають проходженню співробітником служби в органах 

прокуратури.  

У разі виявлення під час проведення службового розслідування в 

діях працівника ознак кримінального правопорушення керівник, який 

прийняв рішення про його проведення, зобов'язаний негайно передати 

отримані матеріали до відповідних правоохоронних органів для прийняття 

ними рішення. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВА СУТНІСТЬ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПРОКУРОРА І ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ДО НЕЇ 

 

2.1. Поняття і суттєві особливості дисциплінарної відповідальності 

прокурора 

Однією з підвалин забезпечення гармонії суспільних відносин є 

правові механізми юридичної відповідальності, спрямовані на захист прав 

та свобод особистості й надійну охорону правопорядку в суспільстві від 

порушень. В. М. Горшеньов юридичну відповідальність включив у 

правовий статус особи як один з найважливіших його компонентів. За його 

словами, − це відповідальність визначена державою «… здатність 

громадянина, установи, органу держави, посадової особи відповідати за 

свої протиправні дії та зазнавати заходів державно-примуcового впливу у 

формі позбавлення безпосередньо належних йому благ» [73, с. 104]. На 

думку С. С. Алексєєва, юридична відповідальність полягає в тому, що для 

правопорушника настають відповідні штрафні негативні наслідки – 

позбавлення особистого, майнового чи організаційного характеру, які він 

повинен «приймати» й «погоджувати» з ними свою поведінку [74, с. 373]. 

С. М. Братусь поняття «юридична відповідальність» розглядає як 

реалізацію санкцій юридичної норми, де основним є обов'язок, а 

відповідальність є тим же самим обов’язком, але виконуваним примусово, 

якщо особа (громадянин чи організація), на якій цей обов’язок лежить, не 

виконує його добровільно [75, с. 4].  

Саме в такому «негативному» (а не в будь-якому іншому) сенсі 

юридичну відповідальність трактують як чинні, так і проектні законодавчі 

акти. Наприклад, згідно зі ст. 64 «Дисциплінарна відповідальність 

державного службовця» Закону України «Про державну службу» [76] за 

невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених 

цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері державної 
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служби й посадовою інструкцією, а також за порушення правил етичної 

поведінки й порушення службової дисципліни державний службовець 

притягується до дисциплінарної відповідальності в порядку, 

встановленому цим Законом. Згідно зі статтями 2 і 5 Дисциплінарного 

статуту органів внутрішніх справ України [77] дисциплінарний проступок 

полягає в невиконанні чи неналежному виконанні особою рядового або 

начальницького складу службової дисципліни. За вчинення 

дисциплінарних проступків такі особи несуть дисциплінарну 

відповідальність згідно із цим Статутом. Зазначені особи не несуть такої 

відповідальності, якщо шкода завдана правомірними діями внаслідок 

сумлінного виконання наказу начальника або виправданим за конкретних 

умов службовим ризиком. Аналогічна позиція відбита й у розд. VI 

«Дисциплінарна відповідальність прокурора» Закону України «Про 

прокуратуру». Схожий підхід зафіксований у ст. 361 «Підстава та умови 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності» § 1 

«Дисциплінарна відповідальність» глави 1 «Відповідальність працівників» 

Книги VIII «Відповідальність сторін трудових відносин» проекту 

Трудового кодексу України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований 

від 20 травня 2015 р.) [78] порушення працівником трудової дисципліни є 

підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. 

Як бачимо, юридична відповідальність виражається в негативних 

наслідках для правопорушника порівняно з тим станом, у якому він 

перебував до вчинення правопорушення. Поділ же юридичної 

відповідальності на позитивну і негативну, яку проводять окремі фахівці у 

сфері права (В. С. Венедиктов [79], Г. М. Вєтрова [80], М. І. Іншин [81], С. 

І. Кожушко [14], В. М. Кудрявцев [82], А. М. Медведєв [83], О. В. П’ятаков 

[84], І. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин [85], О. В. Сурилов [86], Н. М. 

Хуторян [87] та ін.), не відповідає її природі й цільовому призначенню, 

оскільки фндамент позитивної відповідальності становить моральна, а не 

правова оцінка. Якщо припустити існування такого різновиду 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1001.iSmji6bf1OeGOWbYoioXrg_p6dRPvPH5txcJfGor69DejOXsJ0jbhh8dQUDH01PknZZL1EskdTbBHpdK3mLmNN3wCOdrKVAgxRs0eB7UFx8.d5893ecb4ae05b4b35ffb041becf01c5d3b0b743&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWlQRlhRaXRzZGRvVVk2cGdhSV9VVU9TLVE2ZEJfNWdXV3daVFFOMjJqOVZ0c09QRzBYbXoxeDg1Yjcybm9taHI4RFhYUEd2QnYxLXVwV2ZISC1LdV9qdTlsZzlidDRpYURwdXBRaHIwM0VQWE5RcTdrWVdHaGtpUUVEYm1VQUdB&b64e=2&sign=d23b3b9151483dbb454ca7c595839ed6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFAjMw4mVcdGkum9r7h_b09bs9RMiuxuzD7psX4esOXkFAgZZsP3sSkJWlLd04H8fhFX81IhRsmAxrI-QRZThouxjXXxy739PuxfyYWypZbHa2YDeZ2QIpfup5vptrfp9t_uPXNuGfrpyyiizWkMnTkQoZjLpofrnjHE1n4V49HmhYGxo6X3lSR6jSPOJdHL5FrA2y1AhueF&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVZSJD_4aLy6CTqry8G7EXO85S0Ulmf7idX5OV2UdHVtwtCLD2MbeN3wKwJd2aB9g5O7WIGFK0TaVR1JmkbxIhY89uEbdi_0abVd1eKKWpG9MP1JM2_-K3OFYZcgRvup_g4V05_3RbU7rYl1ju9S9ia69Pzhywx3d7RYUQIjtX13WC20PCVXregx34cEF8kAmb4yVOWegSsuSBMD3aqhd6AWCMNhb4p6Gkr5WKNXOvrb4YeOaaPR9OJjjCo4s35uy7&l10n=ru&cts=1458662357495&mc=3.0659573209491744
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відповідальності, правомірним буде твердження, що правом 

упорядковується не тільки поведінка, а й внутрішній (духовний) світ 

людини, що, безсумнівно, є нонсенсом. Якщо дотримуватися наведеної 

концепції, юридична відповідальність так би мовити, «розбухне» до 

неймовірних, і, що головне, нікому (за винятком окремих науковців) 

непотрібних розмірів. Не применшуючи значення філософсько-етичних 

учень у праві, у той же час не можна й перебільшувати їх вплив на правову 

матерію. 

С. В. Подкопаєв обґрунтовано виокремлює такі сутнісні ознаки 

юридичної відповідальності: (а) для особи, яка притягується до такої 

відповідальності, вона поєднана з осудом від імені держави; (б) полягає в 

зазначенні державного примусу, що виражається у правових обтяженнях; 

(в) має своїм наслідком тягар обмеження порушників у матеріально-

правовому, організаційному чи особистому порядку; (г) вона нормативно 

регламентована (закріплена в нормах права), здійснюється через юридичні 

механізми (застосування права) у процесуальних формах [88, с. 40]. 

«Відповідальністю за трудовим законодавством слід вважати 

негативну оцінку праці», – наполягає Р. З. Лівшиць [89, с. 154]. Із цих 

позицій і слід аналізувати основні види трудоправової відповідальності – 

дисциплінарну й матеріальну, які треба трактувати як обов’язок 

працівника зазнати негативних для себе наслідків. У цьому 

ретроспективному розумінні відповідальність завжди мала одну й ту ж 

підставу – правопорушення, а зміст її був пов’язаний з реакцією на 

протиправну поведінку із застосуванням санкцій до правопорушника.  За 

сучасних соціально-економічних умов потрібно не лише розробити 

демократичне за своїм змістом трудове законодавство, а й виробити дієву 

систему правових засобів, здатну забезпечити належне виконання 

трудових обов’язків суб’єктами трудових правовідносин. Має рацію 

О. М. Ярошенко, обстоюючи таку позицію: «Сутність ідеї правової 

держави – послідовний демократизм, утвердження суверенітету народу як 



86 

джерела влади, підпорядкування держави суспільству. Така держава 

характеризується насамперед тим, що обмежує себе чинними правовими 

нормами, яким зобов’язані підпорядковуватися всі без винятку державні 

органи, їх посадовці, юридичні й фізичні особи. Однією з її найважливіших 

ознак є верховенство права. Через нього в суспільному житті, у всіх його 

сферах та інститутах втілюються високі правові засади, дух права, чим 

забезпечуються реальність і непорушність прав та свобод громадян, їх 

стабільне правове становище і правова захищеність» [90, с. 4]. У своїх 

наукових роботах спеціаліст-трудовик проводить думку, що ефективність, 

як різниця між очікуваним і реальним результатом закону, залежить від 

якості останнього. Однак суттєве розходження між цими його ознаками 

полягає в тому, що проблема якості закону вирішується на стадії його 

підготовки і прийняття, ефективність же виявляється в перебігу його 

реалізації, критерієм якої виступає практика застосування закону. Хоча, 

зауважимо, закон може виявитися неефективним і в тому випадку, якщо 

він якісний. Причиною подібної ситуації може бути й неправильне його 

застосування і зміни умов його реалізації, громадської думки щодо нього 

суспільних відносин, що регулюються цим законом та ін. Саме за цими 

основними параметрами – особливою значущістю, усталеністю, 

ефективністю, стабільністю, якістю – відбувається добір суспільних 

відносин, які одержують своє нове правове регламентування у формі 

закону – акта, що має вищу юридичну силу [Див. дет.: 91−95]. 

У трудовому праві відповідальність дисциплінарна щодо 

матеріальної відіграє провідну роль. Працівники несуть матеріальну 

відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі чи організації 

внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. За ст. 139 

«Обов’язки працівників» КЗпП України [96] працівники зобов'язані 

працювати чесно й сумлінно, своєчасно й точно виконувати 

розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватися 

трудової й технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про 
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охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено 

трудовий договір. Дбайливе ставлення до майна роботодавця відносить до 

числа основних трудових обов’язків працівника і ст. 22 проекту ТК 

України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 

р.).  

Цей обов’язок знаходить своє відображення і в законодавчих актах, 

що стосуються спеціальних категорій працівників. Так, у ст. 62 «Обов'язки 

державного службовця щодо додержання службової дисципліни» Закону 

України «Про державну службу» закріплено: «Державний службовець 

зобов'язаний виконувати обов'язки, визначені статтею 8 цього Закону, а 

також: 1) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного 

службовця; 2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, 

витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших 

державних службовців; 3) дбайливо ставитися до державного майна та 

інших публічних ресурсів».  

Відповідно до ст. 3 Дисциплінарного статуту служби цивільного 

захисту [97] службова дисципліна в органах і підрозділах цивільного 

захисту зобов'язує кожну особу рядового й начальницького складу під час 

проходження служби: виконувати вимоги Присяги (ст. 108 Кодексу 

цивільного захисту України [98]), контракту, накази начальників, 

додержуватися цього Статуту та інших нормативно-правових актів; 

захищати життя, здоров'я, права та власність громадян, територію, 

інтереси суспільства й держави у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

бути чесним, сумлінним і дисциплінованим; стійко переносити всі 

труднощі й обмеження, пов'язані зі службою, не шкодувати сил під час 

виконання поставлених завдань; постійно вдосконалювати професійну 

майстерність, підвищувати свій професійний рівень; додержуватися норм 

професійної та службової етики, не вчиняти дій, що можуть призвести до 

неналежного виконання службових обов'язків, бути вільним від впливу 

політичних партій і громадських організацій; поважати людську гідність і 

nau://ukr/1859-15/
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бути готовим у будь-який час надати допомогу людям; сприяти зміцненню 

службової дисципліни, виявляти повагу до начальників і старших за 

званням, бути ввічливим, додержуватися правил внутрішнього розпорядку, 

носіння встановленої форми одягу, вітання й етикету; зберігати державну 

таємницю та іншу охоронювану законом інформацію; берегти й 

підтримувати в належному стані передані в користування майно й техніку. 

Згідно зі ст. 7 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України 

службова дисципліна зобов'язує кожну особу рядового й начальницького 

складу: дотримуватися законодавства, неухильно виконувати вимоги 

Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і наказів 

начальників; захищати й охороняти від протиправних посягань життя, 

здоров'я, права та свободи громадян, власність, довкілля, інтереси 

суспільства й держави; поважати людську гідність, виявляти турботу про 

громадян і бути готовим у будь-який час надати їм допомогу; 

дотримуватися норм професійної і службової етики; берегти державну 

таємницю; у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним і незалежним 

від будь-якого впливу громадян, їх об'єднань та інших юридичних осіб; 

стійко переносити всі труднощі й обмеження, пов'язані зі службою; 

постійно підвищувати свій професійний і культурний рівень; сприяти 

начальникам у зміцненні службової дисципліни, забезпеченні законності 

та статутного порядку; виявляти повагу до колег по службі та інших 

громадян, бути ввічливим, дотримуватися правил внутрішнього 

розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання й етикету; з 

гідністю й честю поводитися в позаслужбовий час, бути взірцем у 

дотриманні громадського порядку, припиняти протиправні дії осіб, які їх 

учиняють; берегти та підтримувати в належному стані передані в 

користування вогнепальну зброю, спеціальні засоби, майно й техніку.  

Стаття 15 Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури зобов’язує працівника прокуратури використовувати ввірене 

йому службове майно бережливо й лише за призначенням. 
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Дисциплінарною відповідальністю прокурора є застосування до 

прокурорів, винних у невиконанні або неналежному виконанні своїх 

службових обов'язків, порушенні законодавчо встановлених обмежень і 

заборон, а також у вчиненні дій, що дискредитують їх як представників 

прокуратури й можуть зашкодити авторитету останньої загалом, у порядку 

дисциплінарного провадження дисциплінарних стягнень у виді обмежень 

особистого або організаційного характеру. Таку відповідальність 

прокурора характеризує низка суттєвих особливостей, як-от: 

1. Власна підстава – законодавчо визначене коло діянь, які є 

дисциплінарними проступками.  

Чинний КЗпП України щодо підстави притягнення до 

дисциплінарної відповідальності обмежується загальними приписами на 

кшталт: 

а) працівники зобов'язані працювати чесно й сумлінно, своєчасно й 

точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним 

органу, додержуватися трудової й технологічної дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна 

власника, з яким укладено трудовий договір (ст. 139). Згідно зі ст. 29 КЗпП 

України до початку роботи за укладеним трудовим договором 

роботодавець зобов'язаний роз'яснити працівникові його права й обов'язки. 

Системно проаналізувавши цю й деякі інші норми, Міністерство праці та 

соціальної політики України в листі «Щодо посадових інструкцій 

працівників» від 3 жовтня 2005 р., №36-508 [99] зазначило, що конкретний 

перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями 

керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які 

розробляють і затверджують роботодавці на підставі Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 

2004 р., №336 [100], з урахуванням конкретних завдань, обов'язків, 

функцій, прав, відповідальності працівників та особливостей штатного 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11827.html
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розпису відповідного підприємства, установи чи організації. Посадові 

інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків, 

повноважень і відповідальності, в разі потреби мати необхідні пояснення, а 

всі використовувані терміни – чіткі визначення. Інструкції після 

затвердження керівником підприємства або за дорученням його 

заступниками обов'язково доводяться до працівника під розпис. Посадові 

інструкції складаються для працівників усіх посад зазначених в штатному 

розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення 

яких визначено у статуті підприємства або відповідного підрозділу, де 

зазначені їх основні завдання, обов'язки, права й відповідальність за 

виконання покладених на них функцій. Правильним є висновок 

Н. Братаніч, що практично неможливо притягти робітника чи службовця 

до дисциплінарної, матеріальної, а іноді й до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності за правопорушення, пов'язані з 

невиконанням чи неналежним виконанням посадових обов'язків, якщо 

бракує посадової інструкції. Щоб звинуватити працівника в порушенні 

посадових обов'язків, треба спочатку встановити, чи належать ті чи інші 

обов'язки до його трудової діяльності [101, с. 20]; 

б) у трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до 

порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до 

працівників, які несумлінно виконують свої трудові обов'язки. Щодо 

окремих несумлінних працівників у необхідних випадках вживаються 

заходи дисциплінарного і громадського впливу (ч. 2 ст. 140).  

Законодавство, що впорядковує дисциплінарну відповідальність 

працівників прокуратури, містить вичерпний перелік випадків, які 

важаються порушеннями трудової дисципліни, а саме:  

− невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;  

− необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;  

− розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала 

відомою прокуророві під час виконання ним своїх повноважень;  
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− порушення встановленого законом порядку подання декларації про 

майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру;  

− учинення дій, що ганблять звання прокурора й можуть викликати 

сумнів в об’єктивності, неупередженості й незалежності останнього, в  

чесності й непідкупності органів прокуратури;  

− систематичне (два й більше разів протягом одного року) або 

одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;  

− порушення правил внутрішнього службового розпорядку;  

− у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, 

втручання чи будь-який інший вплив прокурора, у службову діяльність 

іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі 

шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, 

за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення;  

− публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції 

невинуватості (ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). Наведений 

вказаний перелік порушень трудової дисципліни є вичерпним і 

розширеному трактуванню не підлягає. 

2. Спеціальним суб’єктом дисциплінарного проступку є прокурор. 

Суб’єктом загальної дисциплінарної відповідальності є працівник – 

фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, 

в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману 

працю. «Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників 

усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду 

діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 

договором з фізичними особами. Особливості праці членів кооперативів та 

їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, 

фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними 

інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами», – зазначає ст. 

3 КЗпП України. Заслуговує на підтримку позиція В. В. Жернакова, який 
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наголошує, що із внесенням 5 липня 1995 р. [102] до ст. 3 цього Кодексу 

змін, згідно з якими законодавство про працю регулює трудові відносини 

працівників усіх підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

їх власності, виду діяльності й галузевої належності, з’явилася можливість 

зробити певні висновки: у законодавстві знайшла закріплення широка 

сфера, хоча у проблемі щодо царини дії норм трудового права не тільки 

неможливо поставити крапку, а й настав час поставити багато знаків 

запитань [103, с. 180]. 

Отже повторимось, що прокурор суб’єктом розглядуваного 

різновиду дисциплінарної відповідальності. За ст. 15 Закону України «Про 

прокуратуру» прокурором органу прокуратури є: Генеральний прокурор 

України; перший заступник Генерального прокурора України; заступник 

Генерального прокурора України; заступник Генерального прокурора 

України – Головний військовий прокурор; заступник Генерального 

прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; керівник підрозділу Генеральної прокуратури України; 

заступник керівника підрозділу Генеральної прокуратури України; 

прокурор Генеральної прокуратури України; керівник регіональної 

прокуратури; перший заступник керівника регіональної прокуратури; 

заступник керівника регіональної прокуратури; керівник підрозділу 

регіональної прокуратури; заступник керівника підрозділу регіональної 

прокуратури; прокурор регіональної прокуратури; керівник місцевої 

прокуратури; перший заступник керівника місцевої прокуратури; 

заступник керівника місцевої прокуратури; керівник підрозділу місцевої 

прокуратури; заступник керівника підрозділу місцевої прокуратури; 

прокурор місцевої прокуратури. Прокурори в Україні мають єдиний статус 

незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури України чи 

адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі. 

3. Спеціальним суб’єктом дисциплінарної влади є вищестоящий 

прокурор, який на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
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прокурорів у межах своїх повноважень приймає рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення. 

Відповідно до ст. 147-1 КЗпП України дисциплінарні стягнення 

застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу 

(обрання, затвердження і призначення на посаду) працівника. Як вважає, 

І. Розпутняк, це означає, що «… керівник підприємства завжди має право 

застосовувати дисциплінарні стягнення, оскільки його право приймати на 

роботу закріплено в нормативно-правових актах та установчих документах 

підприємства. Керівник може делегувати це право своїм заступникам. До 

керівників підприємств дисциплінарні стягнення відповідно до 

законодавства і установчих документів підприємства можуть застосувати 

загальні збори учасників (акціонерів), спостережна рада, міністерство чи 

відомство, яке здійснює управління державним або комунальним майном» 

[104, с. 14]. Застосування дисциплінарного стягнення до працівника 

особою, яка не має повноважень видавати наказ про прийняття такого 

працівника на роботу, є неправомірним.  

Важливість неухильного дотримання вказаного законодавчого 

припису проілюструємо прикладом із судової практики. У березні 2004 р. 

М звернулася до суду з позовом до виконавчого комітету Фороської 

селищної ради про визнання незаконними розпорядження голови 

Фороської селищної ради й рішення виконавчого комітету Фороської 

селищної ради про звільнення її з роботи, поновлення на роботі, стягнення 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу й відшкодування 

моральної шкоди. Рішенням Ялтинського міського суду АРК від 5 травня 

2004 р., залишеним без зміни ухвалою Апеляційного суду АРК від 16 

серпня 2004 р., в задоволенні позову відмовлено. Відмовляючи в позові, 

суди керувалися тим, що, постановляючи розпорядження від 12 березня 

2004 р. про звільнення позивачки з посади, голова Фороської селищної 

ради діяв як голова виконавчого комітету, повноваження якого визначені 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [105]. 

nau://ukr/322-08|st147-1
nau://ukr/280/97-ВР|st32/
nau://ukr/280/97-ВР/
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Згідно з п. 1.1 статуту Фороської загальноосвітньої школи-садка зазначена 

установа заснована на комунальній власності Фороської селищної ради, а 

на посаду позивачка була призначена виконавчим комітетом цієї ради. 

Проте з такими висновками колегія суддів Судової палати в 

цивільних справах Верховного Суду України не погодилась. Згідно з 

вимогами ч. 1 ст. 147-1 КЗпП України дисциплінарні стягнення 

застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу 

(обрання, затвердження і призначення на посаду) відповідного працівника. 

Як видно з матеріалів справи, М з 1976 р. працювала IНФОРМАЦIЯ_1 у 

Фороській середній школі на підставі наказу завідуючого міським відділом 

освіти. З 1 вересня 1993 р. до 31 серпня 1998 р. вона продовжувала 

працювати на вказаній посаді за контрактом, укладеним з міським відділом 

освіти. У подальшому контакт було укладено з 1998 р. до 2001 р. і 

продовжений до 31 серпня 2006 р. з цієї радою. На підставі розпорядження 

голови Фороської селищної ради від 12 березня 2004 р., а також рішення 

виконавчого комітету Фороської селищної ради від 12 березня 2004 р. М 

звільнена з посади IНФОРМАЦIЯ_2 за п. 1 ст. 41 КЗпП. Фороська 

загальноосвітня школа-сад є комунальною власністю місцевого органу 

самоврядування Фороської селищної ради. За п. 10 ч. 3 ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, 

міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, 

управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності відповідних 

територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів. Стаття 20 Закону України «Про освіту» 

[106] передбачає, що керівники закладів освіти, що є комунальною 

власністю, призначаються Міністерством освіти АРК, відповідними 

обласними, міськими, районними органами управління освітою за 

попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. Відповідно до ч. 2 ст. 26 

nau://ukr/322-08|st147-1/
nau://ukr/322-08/
nau://ukr/322-08|st41/
nau://ukr/322-08/
nau://ukr/280/97-ВР|st42/
nau://ukr/280/97-ВР/
nau://ukr/1060-12|st20/
nau://ukr/1060-12/
nau://ukr/651-14|st26/
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Закону України «Про загальну середню освіту» [107] призначення на 

посаду і звільнення з неї керівника державного й комунального 

загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган 

управління освітою. Суд, відмовляючи в позові М, у порушення вимог ст. 

213 ЦПК України [108] не звернув увагу на законодавчі акти, що 

регулюють прийом і звільнення працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів, не дав належної оцінки тому, що голова Фороської селищної 

ради, звільняючи М з посади IНФОРМАЦIЯ_2, вийшов за межі своїх 

повноважень [109]. 

Реалізація дисциплінарних повноважень керівником – це його право 

й обов'язок: право стосовно підлеглих й обов'язок перед власником 

підприємства. Керівник зобов'язаний уміло вживати заходи 

дисциплінарного впливу, приділяючи особливу увагу своєчасному 

запобіганню порушенням трудової дисципліни й виявленню їх причин, 

формуванню нетерпимого ставлення до порушників з урахуванням при 

цьому думки колективу і громадськості. Цей обов’язок знаходить і 

нормативне закріплення. Наприклад, за ст. 8 Дисциплінарного статут 

органів внутрішніх справ України начальник несе персональну 

відповідальність за стан службової дисципліни й повинен постійно його 

контролювати. Він зобов'язаний бути прикладом у дотриманні законності, 

службової дисципліни, у бездоганному виконанні вимог Присяги 

працівника органів внутрішніх справ України, статутів, наказів, норм 

моралі, професійної та службової етики, розвивати й підтримувати у 

підлеглих свідоме ставлення до виконання службових обов'язків, честь і 

гідність, заохочувати розумну ініціативу, самостійність, старанність у 

службі, уміло застосовувати заходи дисциплінарного впливу. Особливу 

увагу начальник повинен приділяти вивченню індивідуальних якостей 

підлеглих, дотриманню статутних відносин між ними, створенню 

здорового морально-психологічного клімату в колективі, його 

згуртуванню, своєчасному запобіганню порушенням службової 

nau://ukr/651-14/
nau://ukr/1618-15|st213/
nau://ukr/1618-15/
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дисципліни та виявленню причин їх учинення, формуванню нетерпимого 

ставлення до порушників з урахуванням при цьому думки колективу та 

громадськості. Він зобов'язаний попередити про неприпустимість 

порушення службової дисципліни, а в разі вчинення підлеглим таких діянь 

накласти на винного дисциплінарне стягнення або порушити клопотання 

про накладення стягнення старшим прямим начальником. 

Закон України «Про прокуратуру» містить такі 2 основні приписи 

щодо суб’єктів дисциплінарної влади: 

1. Генеральний прокурор України у встановленому цим Законом 

порядку на підставі рішення КДКП приймає рішення про застосування до 

прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора регіональної чи 

місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення (п. 4 ч. 1 ст. 9). 

2. Керівник регіональної прокуратури у встановленому цим Законом 

порядку на підставі рішення КДКП приймає рішення про застосування до 

прокурора регіональної та місцевої прокуратури дисциплінарного 

стягнення (п. 8 ч. 1 ст. 11). 

Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого 

рівня щодо регіональних і місцевих прокуратур, а регіональна − органом 

прокуратури вищого рівня щодо прокуратур місцевих, розташованих у 

межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під 

територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури. 

Прокурори здійснюють свої повноваження у визначених законом межах і 

підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання письмових 

наказів адміністративного характеру, пов'язаних з організаційними 

питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури. Адміністративне 

підпорядкування прокурорів не може бути підставою для обмеження або 

порушення незалежності прокурорів під час виконання ними своїх 

повноважень, під час здійснення повноважень, пов'язаних з реалізацією 

функцій прокуратури, прокурори є незалежними, самостійно приймають 

рішення про порядок виконання таких повноважень, керуючись при цьому 
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положеннями закону. Вони зобов'язані виконувати лише ті вказівки 

прокурора вищого рівня, які були надані з дотриманням законодавчих 

вимог. 

4. Особливий порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності – це дисциплінарне провадження. 

Одна з головних ознак дисциплінарної відповідальності полягає в 

тому, що її застосування передбачає наявність регламентованого законом 

обов’язкового до виконання порядку. Згідно зі ст. 149 КЗпП України до 

застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним 

орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмового 

пояснення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним 

орган має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку й заподіяну 

ним шкоду, обставини, за яких його скоєно, й попередню роботу 

працівника. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі 

(розпорядженні) й повідомляється порушникові під розписку. Стаття 150 

КЗпП передбачає можливість оскарження працівником накладеного на 

нього стягнення.  

В. С. Ковригін до основних стадій притягнення працівника до 

загальної дисциплінарної відповідальності відносить: (а) перевірку даних 

про наявність підстав для притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності й порушення дисциплінарного провадження; (б) розгляд 

дисциплінарної справи; (в) установлення дисциплінарної відповідальності; 

(г) реалізація дисциплінарної відповідальності; (д) оскарження 

дисциплінарної відповідальності [120, с. 147].  

А. Никоненко, конкретизує вказану процедуру, яка стосується 

звільнення за прогул без поважних причин, і пропонує таку послідовність 

дій: 

– складання акта про відсутність працівника на роботі або отримання 

від його безпосереднього керівника доповідної записки; 

– проведення службового розслідування; 
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– отримання пояснень від порушника; 

– одержання пояснень, доповідних записок від інших працівників, 

складання актів про результати перевірки фактів; 

– підготовка висновків комісії або доповідної записки за 

результатами службового розслідування та подання їх керівникові; 

– видання наказу про притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності; 

– ознайомлення працівника з наказом; 

– проведення підприємством розрахунку з працівником і видача 

йому трудової книжки [111, с. 18]. 

Процедура розгляду КДКП скарги (заяви), в якій містяться відомості 

про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, є дисциплінарним 

провадженням. Н. М. Вапнярчук наголошує, що дисциплінарне 

провадження слід вважати не тільки як певну діяльність, а й як систему 

регламентуючих її юридичних норм,  які регулюють порушення й розгляд 

справ про дисциплінарні правопорушення, винесення за його результатами 

відповідного рішення, його перегляд і виконання [112, с. 124]. Основні 

умови й вимоги щодо його проведення зафіксовані в Законі України «Про 

прокуратуру», а саме здійснення дисциплінарного провадження (ст. 44); 

дисциплінарне провадження щодо прокурора (ст. 45); відкриття 

дисциплінарного провадження та проведення перевірки скарги (заяви) (ст. 

46); розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного 

проступку прокурора (ст. 47); рішення КДКП у дисциплінарному 

провадженні стосовно прокурора (ст. 48); види дисциплінарних стягнень 

(ст. 49). 

5. Розширений перелік видів дисциплінарних стягнень. 

Як зазначається у ч. 1 ст. 147 КЗпП України, за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких 

заходів стягнення – догана або звільнення. При цьому, останнє 

допускається лише у визначених законом випадках: за систематичне 
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невиконання трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП); за прогул без 

поважних причин (п. 3 ст. 40 КЗпП); за появу на роботі у стані 

наркотичного, токсичного або алкогольного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП); за 

розкрадання майна роботодавця (п. 8 ст. 40 КЗпП); за одноразове грубе 

порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, 

організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та 

іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним 

бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а 

також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно 

спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового 

контролю й контролю за цінами (п. 1 ст. 41 КЗпП).  

Інші стягнення (наприклад, штрафи та ін.) законодавством не 

передбачені і вважаються порушенням прав працівника. Не є 

дисциплінарними стягненнями: (а) повне або часткове позбавлення 

порушника трудової дисципліни премій, передбачених системою оплати 

праці, або винагороди за підсумками роботи за рік; (б) заходи 

громадського впливу, стягнення, що були застосовані до працівника за 

порушення громадського порядку, за неправильну поведінку в побуті 

тощо; (в) дисциплінарні або громадські стягнення, які в установленому 

порядку погашені давністю, зняті або скасовані; (г) дисциплінарні 

стягнення, щодо яких не було своєчасно доведено до відома працівника, а 

оголошені йому тільки разом з наказом (розпорядженням) роботодавця про 

звільнення; (д) інші заходи впливу, не передбачені законодавством про 

працю України [113, с. 557]. Слід розрізняти дисциплінарні стягнення та 

заходи дисциплінарного впливу, не зафіксовані в законодавстві, але які 

можуть бути закріплені в локальних актах, підприємства, наприклад, у 

положенні про преміювання. До заходів дисциплінарного впливу можна 

віднести позбавлення працівника премії, переміщення в черзі на 

одержання квартири, обговорення на зборах трудового колективу та ін. 

nau://ukr/322-08|st40
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При визначенні виду стягнення варто враховувати ступінь тяжкості 

вчиненого проступку й заподіяну ним шкоду, обставини, за яких учинено 

проступок, і попередню роботу працівника. 

Водночас у ч. 2 ст. 147 КЗпП зазначено, що законодавством, 

статутами й положеннями про дисципліну для окремих категорій 

працівників можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення. 

Частина 1 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» встановлює, що на 

прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення: (а) 

догана; (б) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду; (в) звільнення з посади в 

органах прокуратури. 

6. Специфічні правові наслідки притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

За загальним правилом строк дії дисциплінарного стягнення 

становить один рік. У цей час працівник перебуває у стані, так би мовити, 

«покараності». Якщо протягом року з дня накладення такого стягнення він 

не зазнає нового стягнення, працівник вважається таким, який його не мав. 

Якщо нове стягнення мало місце, старе зберігає свою силу. «Протягом 

строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 

застосовуються», – встановлює ч. 3 ст. 151 КЗпП України, а ст. 143 

Кодексу фіксує, що відповідні заходи заохочення визначаються правилами 

внутрішнього трудового розпорядку або встановлюються у колективному 

договорі, іншому локальному нормативному акті роботодавця.  

Зазначене не стосується премій, передбачених системою оплати 

праці, оскільки відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» 

[114] премія є додатковою заробітною платою й пов'язана з виконанням 

виробничих завдань і функцій. «В даному випадку премія, передбачена 

системою оплати праці, не є заходом заохочення і повинна виплачуватись 

працівникові на загальних підставах», – говориться в листі Міністерства 

nau://ukr/322-08|st143/
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праці та соціальної політики України «Щодо преміювання працівників, на 

яких накладено дисциплінарне стягнення» від 21 вересня 2009 р., 

№10712/0/14-09/13 [115].  

Що стосується виплати державному службовцю матеріальної 

допомоги на оздоровлення в період дії дисциплінарного стягнення, 

Національне агентство України з питань державної служби в листі від 2 

листопада 2011 р., №7183/12-11 [116] повідомило, що згідно зі ст. 34 

Закону України «Про державну службу» [117] й пп. 3 п. 2 постанови 

Кабінету Міністрів України №268 «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. [118] 

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та 

допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки не належать 

до заохочувальних виплат. Тому виплата матеріальної допомоги для 

оздоровлення при наданні щорічної відпустки є обов'язковою при наданні 

працівнику щорічної відпустки, у тому числі у період дії дисциплінарного 

стягнення. 

За ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» прокурор протягом 

одного року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення 

вважається таким, який притягався до дисциплінарної відповідальності. 

Якщо до закінчення річного строку він не допустив порушення 

законодавства, сумлінно і професійно здійснював свої службові обов'язки, 

він може бути визнаний таким, який не притягався до дисциплінарної 

відповідальності, але виключно за рішенням КДКП на підставі клопотання 

керівника відповідного органу прокуратури й не раніш як (а) через 6 

місяців з дня накладення догани й (б) після закінчення половини строку, 

визначеного КДКП, – у разі накладення заборони на строк до одного року 

на переведення цього прокурора до органу прокуратури вищого рівня чи 

на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому він обіймає 

посаду. 

nau://ukr/3723-12|st34/
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За результатами дисциплінарного провадження КДКП може 

прийняти рішення про неможливість подальшого перебування особи на 

посаді прокурора (крім Генерального прокурора України) у випадках, 

якщо: (а) дисциплінарний проступок, учинений прокурором, має характер 

грубого порушення і (б) прокурор скоїв дисциплінарний проступок, 

перебуваючи у статусі прокурора, який притягався до дисциплінарної 

відповідальності.  

Якщо за результатами дисциплінарного провадження щодо 

прокурора КДКП встановила обставини, що свідчать про порушення ним 

вимог щодо несумісності, Комісія ініціює перед Вищою радою юстиції 

розгляд цього питання. Якщо за результатами дисциплінарного 

провадження стосовно прокурора, який обіймає адміністративну посаду, 

КДКП встановила неналежне виконання ним посадових обов'язків, 

установлених для відповідної адміністративної посади, якщо призначення 

на таку посаду згідно з цим Законом здійснюється за рекомендацією Ради 

прокурорів України, Комісія ініціює перед останньою розгляд питання про 

внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної 

посади. 

За ч. 12 ст. 86 розглядуваного Закону особи, які звільнені з роботи в 

порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або які 

позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне 

забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії позбавляються 

також особи, звільнені з роботи у зв'язку із засудженням за умисне 

кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового 

становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за 

скоєння правопорушення, пов'язаного з корупцією. У таких випадках 

пенсія прокурорам і слідчим прокуратури призначається на загальних 

підставах. 

7. Спеціальна процедура оскарження рішення, прийнятого за 

результатами дисциплінарного провадження. 



103 

Стаття 150 КЗпП України закріплює можливість оскарження 

працівником дисциплінарного стягнення. Він може подати заяву до комісії 

з трудових спорів або до районного, районного у місті, міського чи 

міськрайонного суду у 3-місячний строк з дня, коли він дізнався або 

повинен був дізнатися про накладення стягнення. У випадку звільнення 

працівник вправі звернутися до суду в місячний строк з дня вручення йому 

копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі 

пропуску встановленого терміну з поважних причин комісія по трудових 

спорах або суд може поновити зазначені строки. Поважними визнаються 

причини, які не залежали від працівника й завадили йому звернутися в 

установлені строки з позовом. У випадку звернення до комісії по трудових 

спорах і незгоди з її рішенням він має право оскаржити його в суді в 10-

денний строк з дня вручення йому виписки з протоколу засідання комісії 

чи його копії. При цьому слід мати на увазі, що Пленум Верховного Суду 

України у п. 8 постанови №9 «Про застосування Конституції України при 

здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. [119] роз'яснив, що суд не 

вправі відмовити особі у прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що 

її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому 

порядку. «Судам слід мати на увазі, що відповідно до статей 3 і 221 КЗпП в 

порядку, передбаченому главою XV цього Кодексу, підлягають розглядові 

індивідуальні трудові спори працівників усіх підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої 

приналежності, в тому числі членів кооперативів, їх об'єднань, членів 

колективних сільськогосподарських підприємств, членів інших 

громадських організацій, які перебували з ними в трудових відносинах, 

членів селянських (фермерських) господарств, осіб, які працюють за 

трудовим договором із фізичними особами», – встановлено п. 2 постанови 

Пленуму Верховного Суду України №9 «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. [120]. Діяльність судів з розгляду 

трудових справ повинна спрямовуватися на всесторонню охорону 

nau://ukr/v0009700-96/
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конституційного права кожного на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно 

погоджується, а також на охорону прав і законних інтересів підприємств, 

установ, організацій, на зміцнення трудової й виробничої дисципліни, на 

виховання працівників у дусі свідомого й сумлінного ставлення до праці. У 

справах про поновлення на роботі осіб, звільнених за порушення трудової 

дисципліни, судам необхідно з'ясувати, в чому конкретно виявилось 

порушення, що стало приводом до звільнення, чи могло воно бути 

підставою для розірвання трудового договору за пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40 

та п. 1 ст. 41 КЗпП України, чи додержані власником або уповноваженим 

ним органом передбачені статтями 147-1, 148 і 149 цього Кодексу правила 

й порядок застосування дисциплінарних стягнень, чи не закінчився 

встановлений для цього строк, чи застосовувалося вже за цей проступок 

дисциплінарне стягнення, чи враховувались при звільненні ступінь 

тяжкості вчиненого проступку й заподіяна ним шкода, а такожобставини, 

за яких скоєно проступок, і попередня робота працівника.  

За ст. 50 Закону України «Про прокуратуру» прокурор має право 

оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного 

провадження, до адміністративного суду або до ВРЮ протягом одного 

місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.  

Нагадаймо, що в 1998 р. в Україні створено новий, досі невідомий 

національний системі державної влади інститут – Вищу раду юстиції. 

Потреба в її запровадженні була зафіксована у ст. 131 Конституції 

України. З урахуванням зарубіжного досвіду функціонування подібних 

аналогів в інших країнах упровадження в конституційну структуру 

держави цього інституту, при приєднанні до загальноприйнятих 

європейських цінностей повинно дати вагомі результати й забезпечити 

становлення конституціоналізму в Україні. Існування Вищої ради юстиції 

поряд з такими органами, як Конституційний Суд, Уповноважений 

Верховної Ради з прав людини, Рахункова палата, сприяє розвитку процесу 
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з відтворення демократичної спрямованості Конституції України [121, c. 9, 

14]. 

Вища рада юстиції – контролюючий орган, основною метою 

діяльності якого є підвищення ефективності діяльності кваліфікаційних 

комісій суддів при доборі й рекомендації осіб для зайняття посади 

професійних суддів, визначення рівня їх спеціальної підготовленості, 

розгляд питань про їх дисциплінарну відповідальність, дотримання ними 

професійних та етичних норм при виконанні своїх обов'язків у окреслених 

законом випадках, перевірка обґрунтованості рішень про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури [122, с. 178]. 

Основні функції ВРЮ: кадрова, дисциплінарна, забезпечення незалежності 

суддів і захищеності прокурорів, представницька й організаційно-

управлінська. 

Відповідно до гл. 5 «Розгляд скарг на рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів» Закону України 

«Про Вищу раду юстиції» [123] ВРЮ розглядає скарги на рішення КДКП, 

прийняті за результатами дисциплінарного провадження, не пізніше 

одного місяця з дня їх надходження, а в разі додаткової перевірки обставин 

та матеріалів справи – не пізніше 3-х місяців з дня надходження скарги. 

ВРЮ розглядає скарги прокурорів на рішення КДКП, прийняті щодо них 

за результатами дисциплінарного провадження, керуючись доповіддю 

члена ВРЮ, й постановляє своє рішення. Після розгляду скарги прокурора 

ВРЮ за наявності для цього підстав може: (а) задовольнити скаргу 

прокурора, скасувати рішення КДКП й закрити дисциплінарне 

провадження; (б) задовольнити скаргу повністю або частково і змінити 

рішення КДКП; (в) залишити скаргу без задоволення, а рішення КДКП – 

без зміни. 

Прокурор, скарга якого розглядається ВРЮ, та/або його представник 

вправі надавати пояснення, ставити запитання учасникам засідання, 

висловлювати заперечення, заявляти клопотання й відводи. Запрошення на 
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засідання прокурора, скарга якого розглядається, є обов’язковим. За 

неможливості брати участь у засіданні з поважних причин прокурор може 

надати по суті порушених питань письмові пояснення, які виголошуються 

на засіданні ВРЮ в обов’язковому порядку. Повторне неприбуття такого 

прокурора без поважних причин на засідання є підставою для розгляду 

скарги за його відсутності. 

Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення КДКП 

здійснюється в порядку, визначеному процесуальним законом. Подання 

адміністративного позову до суду на рішення цієї КДКП про притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності або про неможливість 

подальшого перебування особи на посаді прокурора не зупиняє дію такого 

рішення, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може 

відповідною ухвалою зупинити його дію про притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності або про неможливість подальшого 

перебування особи на посаді. 

Згідно зі ст. 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України 

[124] рішення, дії чи бездіяльність КДКП оскаржуються до Вищого 

адміністративного суду України. Розподіл таких справ між суддями 

останнього здійснюється без урахування спеціалізації суддів. 

Адміністративна справа щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

КДКП вирішується колегією суддів у складі не менше 5-ти суддів 

протягом розумного строку, але не пізніше одного місяця після відкриття 

провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей 

розгляду справи суд ухвалою може подовжити строк розгляду справи, але 

не більш як на один місяць. 

Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справи 

може: (а) визнати акт КДКП незаконним повністю або в окремій його 

частині; (б) визнати дії чи бездіяльність КДКП протиправними та 

зобов'язати її вчинити певні дії; (в) застосувати інші наслідки 

протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності. 
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Рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження 

рішення, дії чи бездіяльність КДКП підлягає перегляду Верховним Судом 

України. Воно набирає законної сили після закінчення строку подання 

заяви про його перегляд Верховним Судом України, якщо таку скаргу не 

було подано. У разі подання заяви про перегляд останнім рішення Вищого 

адміністративного суду України, якщо його не скасовано, набирає законної 

сили після набрання законної сили рішенням Верховного Суду України за 

наслідками такого перегляду. 

Підсумовуючи дослідження, зроблене в цьому підрозділі дисертації, 

наведемо такі його результати й наукові висновки, що мають теоретико-

прикладне значення: 

1. Юридична відповідальність виражається в негативних наслідках 

для правопорушника порівняно з тим станом, у якому вона перебувала до 

вчинення правопорушення. Поділ же юридичної відповідальності на 

позитивну й негативну, яку провадять окремі фахівці в царині права (В. С. 

Венедиктов, Г. М. Вєтрова, М. І. Іншин, С. І. Кожушко, В. М. Кудрявцев, 

А. М. Медведєв, О. В. П’ятаков, І. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин, О. В. 

Сурилов, Н. М. Хуторян та ін.), не відповідає її природі й цільовому 

призначенню, оскільки в основі відповідальності позитивної лежить не 

правова, а моральна оцінка. Якщо припустити існування такого різновиду 

відповідальності, правомірним буде твердження, що правом 

впорядковується не тільки поведінка, а й внутрішній (духовний) світ 

людини, що, безсумнівно, є нонсенсом. Якщо дотримуватися зазначеної 

концепції, то юридична відповідальність, так би мовити, «розбухне» до 

неймовірних і, що головне, нікому (за винятком окремих науковців) 

непотрібних розмірів.  

2. Дисциплінарна відповідальність – це застосування до прокурора, 

винного у невиконанні або неналежному виконанні своїх службових 

обов'язків, у порушенні законодавчо встановлених обмежень і заборон, а 

також у вчиненні дій, що дискредитують його як представника 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1001.iSmji6bf1OeGOWbYoioXrg_p6dRPvPH5txcJfGor69DejOXsJ0jbhh8dQUDH01PknZZL1EskdTbBHpdK3mLmNN3wCOdrKVAgxRs0eB7UFx8.d5893ecb4ae05b4b35ffb041becf01c5d3b0b743&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWlQRlhRaXRzZGRvVVk2cGdhSV9VVU9TLVE2ZEJfNWdXV3daVFFOMjJqOVZ0c09QRzBYbXoxeDg1Yjcybm9taHI4RFhYUEd2QnYxLXVwV2ZISC1LdV9qdTlsZzlidDRpYURwdXBRaHIwM0VQWE5RcTdrWVdHaGtpUUVEYm1VQUdB&b64e=2&sign=d23b3b9151483dbb454ca7c595839ed6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFAjMw4mVcdGkum9r7h_b09bs9RMiuxuzD7psX4esOXkFAgZZsP3sSkJWlLd04H8fhFX81IhRsmAxrI-QRZThouxjXXxy739PuxfyYWypZbHa2YDeZ2QIpfup5vptrfp9t_uPXNuGfrpyyiizWkMnTkQoZjLpofrnjHE1n4V49HmhYGxo6X3lSR6jSPOJdHL5FrA2y1AhueF&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVZSJD_4aLy6CTqry8G7EXO85S0Ulmf7idX5OV2UdHVtwtCLD2MbeN3wKwJd2aB9g5O7WIGFK0TaVR1JmkbxIhY89uEbdi_0abVd1eKKWpG9MP1JM2_-K3OFYZcgRvup_g4V05_3RbU7rYl1ju9S9ia69Pzhywx3d7RYUQIjtX13WC20PCVXregx34cEF8kAmb4yVOWegSsuSBMD3aqhd6AWCMNhb4p6Gkr5WKNXOvrb4YeOaaPR9OJjjCo4s35uy7&l10n=ru&cts=1458662357495&mc=3.0659573209491744
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прокуратури й можуть зашкодити авторитету прокуратури загалом, у 

порядку дисциплінарного провадження дисциплінарних стягнень у вигляді 

обмежень особистого або організаційного характеру. 

3. Дисциплінарну відповідальність прокурора характеризують такі 

суттєві особливості: (а) власна підстава – законодавчо визначене коло 

діянь, які вважаються дисциплінарними проступками; (б) спеціальний 

суб’єкт дисциплінарного проступку – прокурор; (в) спеціальний суб’єкт 

дисциплінарної влади – вищестоящий прокурор, який на підставі рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у межах своїх 

повноважень приймає рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення; (г) особливий порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності – дисциплінарне провадження; (д) розширений перелік 

видів дисциплінарних стягнень; (е) специфічні правові наслідки 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; (є) спеціальна процедура 

оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. 

 

 

 

2.2. Поняття і стадії дисциплінарного провадження щодо прокурора 

Реалізація норм права відбувається в 4-х формах − їх використання, 

виконання, дотримання та застосування. Процес покладання 

дисциплінарної відповідальності на працівника є різновидом 

правозастосовної діяльності. Поряд із правотворчістю та тлумаченням, 

остання належить до явищ правової діяльності. Діалектика взаємовідносин 

матеріального і процесуального права полягає в тому, що діяльність 

суб’єктів правовідносин регулюється процесуальним нормами, особливе 

призначення яких − забезпечити оптимальність правової діяльності. 

Закріплення і додержання зазначених форм допомагає здійсненню норм 

матеріального права, подальшому зміцненню законності та правопорядку. 
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Ці норми визначають сутність юридичних процесів, а процесуальне право 

закріплює процесуальні форми, необхідні для реалізації права 

матеріального й регулювання відносин, що склалися у сфері їх 

використання.  

С. С. Алексєєв та Б. В. Малишев виступили за те, що 

правозастосування є необхідним: (а) коли без нього неможливе 

виникнення прав та обов’язків учасників правовідносин і (б) коли права чи 

обов’язки, що виникли в особи, не можуть бути реалізовані без владного 

втручання держави [125, с. 27, 28; 126, с. 32, 33]. Більш повною і 

прийнятною, однак, вважаємо позицію Л. М. Кельман, яка виокремлює 

випадки використання правозастосовної діяльності за таких умов:  

− суб’єктивні права і юридичні обов’язки в особи не можуть 

виникнути без владної діяльності компетентних органів держави або 

можуть виникати тільки після винесення останнім індивідуального 

владного рішення;  

−  правовідносини, що виникають між сторонами, настільки важливі 

для суспільства, що в кожному разі їх слід контролювати з точки зору 

законності та закріплювати спеціальним рішенням компетентного органу;  

− для виникнення певних правовідносин потрібне офіційне 

затвердження наявності або відсутності конкретних фактів, що мають 

юридичне значення;  

− виникає спір з приводу певних фактів або відносин, змісту 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, який має юридичне значення, а 

сторони самостійно не взмозі виробити узгодженого рішення;  

− вчинено правопорушення й необхідно визначити міру юридичної 

відповідальності особи, тобто відповідно до приписів правових норм 

необхідно застосувати юридичні санкції [127, с. 44]. 

Соціальна значимість правозастосування цілком очевидна: 

правотворча діяльність не мала б сенсу, якби норми, що містяться у 

правових джерелах, не реалізовувались. Реалізація права триватиме поки 
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воно існує в суспільстві. Здійснення права – це спосіб його буття, 

виконання ним своєї головної соціальної функції. Право ніщо, якщо його 

положення не знаходять своєї реалізації в діяльності фізичних і 

юридичних осіб. Не можна зрозуміти право, якщо відволіктися від 

механізму його реалізації.  

Головний висновок щодо природи правозастосування зробила 

наукова полеміка в 1954−1955 роках ХХ ст., що відбулася в журналі 

«Радянська держава і право». Він полягав у тому, що «… законодавство 

пов’язує в основному термін «застосування» з тим способом втілення 

юридичних норм, який характеризується владними діями компетентних 

державних органів стосовно інших державних організацій, громадських 

організацій та громадян» [128, с. 50]. Ідея про владний характер 

застосування права й указівка на спеціальних суб’єктів, уповноважених на 

цей вид юридичної діяльності, стала теоретичним фундаментом для 

подальших наукових досліджень у цій царині. Владність рішення означає 

певні відносини між суб’єктами права, в яких присутнє управління 

вчинками людей та інших суб’єктів права в імперативній формі, яка 

передбачає: а) односторонність волевиявлення органу, наділеного 

владними повноваженнями; б) категоричність передбаченого цим актом 

веління; в) обов’язковість владних рішень для виконавців, підкорення їх 

волі; г) забезпеченість таких рішень примусовою силою держави та їх 

охорона [129, с. 18].  

Отже, щоб бути регулятором суспільних відносин, будь-яка 

матеріально-правова норма має бути підключена до процесу 

регламентування відповідних процедурно-процесуальних приписів. 

Правозастосування − це діяльність щодо застосування таких норм до 

конкретних правовідносин, певне, так би мовити, «посередництво» між 

правовою нормою й колом суб’єктів, на які поширюється її дія, в 

результаті чого отримуємо виникнення, зміну або припинення прав та 

обов’язків учасників цих відносин.  
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Правозастосувальна діяльність передбачає видання 

правозастосовчого акта – індивідуального правового припису, 

адресованого конкретно визначеним особам, не самого по собі наділеного 

соціальною цінністю, а слугуючого правовим підґрунтям задоволення 

суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків. За своєю природою 

правозастосовчі акти − це юридичні факти, наявність яких необхідна для 

здійснення регулюючої ролі правових норм і виникнення конкретних 

правовідносин.  

Ось як описує характерні риси правозастосовної діяльності 

П. М. Рабінович: 

– зазначена діяльність є необхідною організаційною передумовою 

реалізації правових норм, унаслідок чого її соціальним призначенням є 

організація певних суспільних відносин; 

– є діяльністю державних органів та уповноважених на це суб’єктів 

права; 

– вона набуває юридично значущого характеру насамперед тому, що 

відносини, які виникають, змінюються або припиняються у результаті 

такої діяльності, мають вид взаємних юридичних прав та обов’язків 

певних суб’єктів; 

– у процесі останньої виникають відносини, зв’язки яких 

установлюються шляхом ухвалення індивідуальних, формально 

обов’язкових рішень (велінь, приписів) щодо персоніфікованих суб’єктів; 

– є юридично значимою діяльністю ще й тому, що відбувається 

тільки на підставі юридичних норм і в передбаченому ними порядку; 

– це впорядкована спеціальними нормами своєрідна процедура, що 

складається з певних послідовних стадій; 

– вона підпорядковується певним загальним вимогам, що 

забезпечують її правомірність, справедливість та ефективність; 
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– результати такої діяльності фіксуються, виявляються зовні в певній 

установленій законодавством формі – у правозастосовних актах [130, c. 

133-135]. 

Норми права переважно застосовуються у випадках правомірних дій 

суб’єктів права щодо реалізації прав та обов’язків, проте вони мають місце 

і при вчиненні правопорушень, що передбачає потребу використання норм 

охоронних. Однак процес охоронного правозастосування не слід 

ототожнювати з покладанням відповідальності за вчинене 

правопорушення. Ця діяльність охоплює набагато більшу кількість дій, 

метою яких є забезпечення дотримання заборон і виконання обов’язків, 

відновлення порушених прав потерпілих, а також забезпечення реалізації 

правових норм, що встановлюють юридичну відповідальність. 

Названі суттєві ознаки правозастосування, безсумнівно, притаманні 

й порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. 

Діяльність суб'єктів дисциплінарної влади щодо розгляду й вирішення 

питання про дисциплінарні проступки (дисциплінарний процес) має місце 

в порядку дисциплінарного провадження. Передусім варто звернути увагу 

на відсутність як у норморвотців, так і науковців одностайності при 

трактуванні словосполучення «дисциплінарне провадження». За ч. 1 ст. 45 

Закону України «Про прокуратуру» дисциплінарне провадження – це 

процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

скарги (заяви), в якій містяться відомості про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку. У ч. 1 ст. 93 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» [131] дисциплінарне провадження тлумачиться як 

процедура розгляду звернення з метою встановлення обставин, що можуть 

бути підставою дисциплінарної відповідальності судді. За п. 1.3.4 Порядку 

застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне 

виконання професійних обов'язків, затвердженого рішенням Аудиторської 

палати України від 15 листопада 2007 р., №184/4 [132], дисциплінарне 

провадження становить собою процедуру розгляду в Дисциплінарній 
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комісії АПУ фактів неналежного виконання аудитором (аудиторською 

фірмою) професійних обов'язків і вибір заходів впливу на аудитора 

(аудиторську фірму) у формі стягнення.  

Дисциплінарний кодекс, затверджений рішенням Ради Асоціації 

«Перша фондова торговельна система» від 7 лютого 1997 р., №6 [133], 

містить дефініції понять «дисциплінарне провадження» й 

«дисциплінарний процес». Якщо першим є процес установлення 

Дисциплінарною колегією (або Радою Асоціації за апеляцією) факту 

одного чи більше порушень Статуту останньої, положень чи правил; 

положень чинного законодавства про цінні папери й винесення рішення із 

цього питання, то друге трактується як слухання, що провадяться цією 

Колегією з метою встановити факти порушень зазначеного Статуту, 

положень і правил Асоціації; положень чинного законодавства про цінні 

папери й необхідність накладення дисциплінарного стягнення на 

порушників. 

Ю. С. Адушкін дисциплінарне провадження розглядає як сукупність 

юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з 

правозастосовною діяльністю з вирішення питань щодо дисциплінарної 

відповідальності за вчинене дисциплінарне правопорушення [134, с. 42]. 

Подібну позицію займають О. М. Бандурка й М. М. Тищенко, які 

визначають його як сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні 

відносини у зв’язку з правозастосовною діяльністю стосовно розв’язання 

питання про дисциплінарну відповідальність за допущене правопорушення 

[135, с. 157].  

На думку С. В. Подкопаєва, дисциплінарне провадження становить 

собою комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених процесуальних дій 

суб'єктів дисциплінарної влади щодо розгляду й вирішення питання про 

дисциплінарні проступки [136, с. 283]. Ю. О. Пильд під ним розуміє 

процедуру застосування заходів дисциплінарної відповідальності [137, с. 

141]. «Дисциплінарне провадження – це процес установлення 
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вповноваженим органом одного чи декількох порушень трудової 

дисципліни та винесення рішення з цього питання», – робить висновок С. 

С. Ковальов [138, с. 120, 121]. 

З погляду О. В. Нікіфорова, дисциплінарне провадження – це не 

тільки певна діяльність, а й система юридичних норм, що її регламентують 

[139, с. 87]. У контексті держслужби І. А. Картузова розглядувану 

категорію трактує як урегульовану законодавством діяльність 

уповноважених суб’єктів по застосуванню дисциплінарних стягнень, яка 

гарантує забезпечення прав і законних інтересів службовців [140, с. 115]. 

Ще одна група правознавців досліджувану категорію зводить до того, що 

це впорядкована дисциплінарно-процесуальними нормами 

внутрішньовідомча діяльність посадовців-управлінців з розгляду 

пов’язаних з порушенням норм службової дисципліни індивідуально-

конкретних справ, з метою застосування й реалізації заходів 

дисциплінарної відповідальності [141, с. 139]. 

Н. М. Вапнярчук називає основні цілі дисциплінарного провадження: 

(а) установлення самої події дисциплінарного правопорушення; (б) 

всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин його вчинення; (в) 

своєчасне, законне й обґрунтоване вирішення кожної справи; (г) 

забезпечення виконання винесеного по ній рішення [8, с. 123]. 

Дотримуємося точки зору, що легальна дефініція поняття 

«дисциплінарне провадження», зафіксована в ч. 1 ст. 45 Закону України 

«Про прокуратуру», містить певні недоліки. По-перше, процедура 

розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів скарги 

(заяви) про вчинення прокурором дисциплінарного проступку 

впорядковується виключно цим Законом, а дія інших законодавчих актів 

(приміром, КЗпП України) на вказану процедуру не поширюється; по-

друге, КДКП не тільки розглядає скаргу, а й (що набагато важливіше) 

зобов’язана прийняти по ній рішення; по-третє, у визначенні цього поняття 

бракує вказівки на мету дисциплінарного провадження. У семантичному 
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значенні під метою розуміється те, до чого хтось прагне, чого хоче 

досягти; ціль; заздалегідь намічене завдання; замисел [142, с. 661]. Хоча 

мовознавча інтерпретація терміна «мета» й відкриває певні можливості для 

його опанування в інших галузях знання, проте з огляду на притаманний 

їй, так би мовити, «стрілецький» характер (мета, або ціль, – це передовсім 

те, у що прагнуть влучити) вона потребує певної конкретизації та 

поглиблення. В. П. Гмирко, розглянувши загальнонаукову проблематику 

мети, дійшов висновку, що цей термін може описуватися в такий спосіб: 

(а) метою є образ бажаного кінцевого продукту, зафіксований у його 

проекті; (б) мета, як проект, не може ототожнюватися з продуктом як 

результатом його реалізації [143, с. 106, 107]. Метою ж дисциплінарного 

провадження є встановлення обставин, що можуть бути підставою для 

застосування щодо прокурора дисциплінарної відповідальності 

З врахуванням наведеного, пропонуємо законодавчо закріпити таку 

дефініцію досліджуваного поняття: «Дисциплінарне провадження – це 

врегульована Законом України «Про прокуратуру» процедура розгляду і 

прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів скарги 

(заяви), в якій містяться відомості про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку, з метою встановлення обставин, що можуть 

бути підставою для застосування щодо нього дисциплінарної 

відповідальності». 

Як і інші форми правозастосування, дисциплінарне провадження 

щодо прокурора проходить певні стадії – відносно відособлені групи 

правозастосовчих дій (операцій), що виражають динаміку дисциплінарної 

відповідальності цієї категорії працівників. У теорії правозастосування 

виділення стадій ґрунтується на логічній послідовності здійснення певних 

операцій при реалізації норм права у формі їх використання. Таке 

виділення дозволяє краще простежити діяльність органів і посадових осіб 

щодо застосування права, а також удосконалити та підвищити 

ефективність правозастосовної діяльності. І хоча теоретичний розподіл на 
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кожній стадії є умовним, оскільки на практиці вони можуть збігатися, 

суб’єктові правозастосування належить виходити з того, що юридична 

справедливість і доцільність не виходять за межі законності. «Для 

знаходження цього «юридичного оптимуму», – доводить А. Т. Боннер, – 

необхідна правильна оцінка встановлених правозастосовним органом 

обставин справи, у тому числі їх правильна соціально-політична оцінка, 

правильне тлумачення, а в необхідних випадках і вихід за межі даної 

правової норми, але в рамках правової системи» [144, с. 35]. Поділяємо 

точку зору В. М. Манохіна, що певна частина юридичного процесу може 

вважатися стадією, лише, коли їй властиві специфічність конкретних 

завдань і своєрідність кола суб'єктів, зміст і значення їх процесуальної 

діяльності [145, с. 79]. 

Дисциплінарне провадження щодо прокурора складають певні 

основні стадії: 

1. Відкриття дисциплінарного провадження. Відкриття 

дисциплінарного провадження – це його початкова стадія, якій, як 

справедливо наголошує Н. М. Вапнярчук, «…передує одержання 

інформації про діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, за яке 

передбачається дисциплінарна відповідальність. Іншими словами, про 

порушення провадження можна вести мову, лише коли відповідне 

інформування суб’єкта дисциплінарної влади є офіційним» [8, c. 138]. 

Приводом для відкриття дисциплінарного провадження щодо 

прокурора є інформація про вчинення ним протиправного діяння. Під 

приводом Ю. С. Адушкін розуміє джерело, з якого компетентні органи 

отримують інформацію про дисциплінарний проступок [134, c. 82]. 

Наявність приводу зобов’язує наділених владними повноваженнями 

суб’єктів (у нашому випадку КДКП) розглянути питання про порушення 

провадження. Право на звернення до КДКП зі скаргою (заявою) про 

вчинення прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі 

такі факти (до речі, рекомендований зразок скарги знаходиться на веб-
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сайті цієї Комісії). Секретаріат КДКП в день надходження скарги реєструє 

її та за допомогою автоматизованої системи визначає члена Комісії 

відповідального за вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного 

провадження. Якщо скарга подана членом КДКП, він не вправі вирішувати 

це питання, здійснювати перевірку та брати участь у голосуванні при 

прийнятті рішення за результатами розгляду висновку про наявність чи 

відсутність у діях прокурора дисциплінарного проступку. 

Член КДКП своїм умотивованим рішенням відмовляє у відкритті 

дисциплінарного провадження, якщо: (а) скарга не містить конкретних 

даних про наявність ознак дисциплінарного проступку прокурора; (б) вона 

є анонімною; (в) скарга подана з підстав, не визначених як підстави 

дисциплінарної відповідальності; (г) з прокурором, стосовно якого 

надійшла скарга, припинено правовідносини; (д) дисциплінарний 

проступок, про який зазначено у скарзі, вже був предметом перевірки і 

щодо нього КДКП було прийнято рішення.  

Якщо більшість підстав, за якими може бути відмовлено у відкритті 

провадження, не викликають заперечень, то підстава (г) – (з прокурором, 

стосовно якого надійшла скарга, припинено правовідносини у випадках, 

передбачених ст. 51 Закону України «Про прокуратури») потребує 

уточнення, адже вказана норма містить як загальні умови звільнення 

прокурора з посади, так і припинення його повноважень на посаді. До 

останнього належать тільки: (а) досягнення прокурором 65 років; (б) 

смерть; (в) визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим; (г) 

рішенням КДКП про неможливість подальшого перебування цієї особи на 

посаді прокурора.  

З метою усунення невизначеності у правозастосуванні названих 

підстав, пропонуємо 2 можливих виходи із цією ситуації:  

− змінити назву ст. 51 «Загальні умови звільнення прокурора з 

посади, припинення його повноважень на посаді» на «Припинення 

трудових правовідносин з прокурором»;  
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− підставу відмови у відкритті дисциплінарного провадження 

сформулювати так: «Прокурора, щодо якого надійшла скарга (заява), 

звільнено з посади або його повноваження припинено з підстав, 

передбачених статтею 51 цього Закону». 

За браком вказаних вище підстав приймається рішення про відкриття 

дисциплінарного провадження стосовно конкретного прокурора. 

Виконання покладених на прокуратуру завдань та обов’язків потребує від 

її працівників високого професіоналізму, неупередженості, чесності, 

порядності та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу 

на їх службову діяльність. Заява за результатами проведеної перевірки 

доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення 

дисциплінарного проступку, є обов'язковою підставою для відкриття 

дисциплінарного провадження. Прокурор зобов'язаний щорічно проходити 

таємну перевірку на доброчесність, яку провадять підрозділи внутрішньої 

безпеки в затвердженому Генеральним прокурором України порядку. 

2. Перевірка членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів скарги (заяви) щодо вчинення дисциплінарного проступку. 

Після відкриття дисциплінарного провадження член КДКП здійснює 

перевірку в межах обставин, повідомлених у скарзі. Вона полягає у 

практичних діях з аналізу інформації про факт учинення дисциплінарного 

проступку, у перевірці правдивості останньої, у вирішенні питання про 

доцільність притягнення прокурора до відповідальності. О. С. Шумейко 

заявляє, що досягти мети будь-якої підготовки можна шляхом виконання 

таких завдань: а) уточнення обставин, що мають значення для правильного 

вирішення справи; б) з’ясування правовідносин сторін і визначення 

закону, яким слід керуватись; в) вирішення питання про склад осіб, які 

беруть участь у справі; г) окреслення доказів, які кожна зі сторін повинна 

надати для обґрунтування своїх вимог [146, с. 80]. При виявленні під час 

перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення 
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прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це 

включається до висновку за результатами перевірки. 

У процесі перевірки член КДКП має право ознайомлюватися з 

документами, що стосуються предмета останньої, отримувати їх копії, 

опитувати прокурорів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення 

дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

керівників підприємств, громадян і громадських об'єднань необхідну 

інформацію. Органи й особи, яким надіслано запит члена КДКП, 

зобов'язані протягом 10-ти днів з дня його отримання надати відповідь на 

запит і наявну в них інформацію. За необхідності строк для її надання 

може бути подовжений до 30 днів. Якщо запитувану інформацію не 

надано, член КДКП вправі звернутися з відповідним позовом до суду.  

Прокурор, щодо якого здійснюється провадження, має право 

надавати пояснення або відмовитися від їх надання стосовно себе. Як 

слушно зазначає С. В. Подкопаєв, пояснення особи є суттєвою гарантією 

проти необґрунтованого застосування до неї стягнення, адже в них 

виявляється ставлення порушника до вчиненого діяння, міститься цінна 

інформація про причини й умови його скоєння [147, с. 127]. Цю думку 

розвиває Ю. Прогонюк підкреслюючи, що «… значення пояснень 

порушника дисципліни для правильного вирішення питання про 

застосування дисциплінарного стягнення полягає у тому, що вони 

сприяють з’ясуванню обставин дисциплінарного проступку, є важливою 

гарантією права порушника на захист його законних прав та інтересів. 

Недотримання роботодавцем обов’язку витребувати пояснень від 

порушника трудової дисципліни слугує беззаперечною підставою для 

скасування стягнення. Одночасно пояснення – цінне джерело інформації 

для керівника підприємства, яке сприяє розробці заходів профілактики 

порушень трудової дисципліни» [148, с. 118]. 



120 

Проте надання пояснення − це диспозитивне право прокурора і ніхто 

не вправі змусити його свідчити проти себе. Це безпосередньо випливає з 

ч. 1 ст. 63 Конституції України, за якою особа не несе відповідальності за 

відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи 

близьких родичів, коло яких визначається законом. 

Перевірка відомостей про наявність підстав для притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності провадиться у строк, який 

не перевищує 2-х місяців з дня реєстрації скарги, а в разі неможливості її 

завершення протягом указаного строку, останній може бути подовжений 

КДКП, але не більш ніж на один місяць. При цьому до завершення 

дисциплінарного провадження прокурор не може бути звільнений з посади 

у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення за власним бажанням, проте 

член КДКП вправі звернутися до Комісії з клопотанням про необхідність 

відсторонення прокурора від посади до завершення дисциплінарного 

провадження. Н. Б. Болотіна відсторонення від роботи трактує як 

тимчасове усунення (увільнення) працівника від виконуваної роботи чи з 

посади у випадках, передбачених законодавством, зі збереженням місця 

роботи і, як правило, без збереження заробітку [149, с. 384]. Характерними 

ознаками відсторонення від роботи науковці називають: (а) працівник у 

примусовому порядку усувається від виконання роботи, визначеної 

трудовим договором; (б) воно відбувається з ініціативи роботодавця або 

уповноваженого державного органу; (в) відсторонення має тимчасовий 

характер; (г) воно можливе тільки у випадках, передбачених актами 

трудового законодавства; (д) на час відсторонення зберігається місце 

роботи і, як правило, не зберігається заробітна плата [Див. дет.: 150−153]. 

За суб’єктом здійснення дисциплінарного провадження випадки 

відсторонення працівника від роботи Д. В. Трубіцин поділяє на 

відсторонення працівника від роботи з ініціативи (а) роботодавця; (б) 

уповноваженого державного органу, яке, у свою чергу, включає 

відсторонення, що здійснюються роботодавцем на вимогу уповноваженого 
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державного органу і таке, що здійснюються самим цим органом [154, с. 

122, 123]. Відсторонення прокурора, що провадиться КДКП, якраз і 

належить до останнього різновиду відсторонень. 

Клопотання про відсторонення розглядається на найближчому 

засіданні КДКП з дотриманням гарантій щодо (а) повідомлення прокурора 

й участі в засіданні, (б) залучення до нього представника й (в) отримання 

рішення про наявність підстав для відсторонення. Копія цього рішення 

надсилається керівникові органу прокуратури, де працює прокурор. Якщо 

КДКП прийняла рішення про наявність перелічених у ст. 39 Закону 

України «Про прокуратуру» підстав для відсторонення від посади 

прокурора, який обіймає адміністративну посаду, його копія 7-денний 

строк надсилається Генеральному прокурору України, керівнику 

регіональної, місцевої прокуратури відповідно до їх повноважень. Названі 

зобов'язані невідкладно розглянути рішення про наявність підстав для 

цього, за результатами якого можуть видати наказ про відсторонення 

прокурора від посади до завершення дисциплінарного провадження.  

3. Підготовка висновку за результатами перевірки. За результатами 

перевірки, яку провів член КДКП, готується висновок у письмовій формі, 

який повинен містити інформацію про наявність або відсутність 

дисциплінарного проступку в діях прокурора, а також виклад обставин, 

якими це підтверджується. Якщо за результатами такої перевірки член 

Комісії установив наявність дисциплінарного проступку, у висновку 

додатково зазначаються: (а) його характер, (б) наслідки проступку, (в) 

відомості про особу прокурора, (г) ступінь його вини, (д) інші обставини, 

що мають значення для прийняття рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення, а також (е) пропозиція щодо конкретного виду 

стягнення. Висновок і зібрані у процесі перевірки матеріали передаються 

на розгляд КДКП й мають бути отримані його членами не пізніш як за 5 

днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. 
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4. Розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісією прокурорів 

висновку щодо дисциплінарного проступку. Розгляд висновку про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора 

відбувається на засіданні КДКП, куди запрошуються (а) особа, яка подала 

скаргу, (б) прокурор, стосовно якого відкрито дисциплінарне провадження, 

(в) їх представники, а за необхідності (г) інші особи. Повідомлення про час 

і місце проведення засідання Комісії повинно бути надіслано не пізніш як 

за 10 днів до дня його проведення.  

Висновок може бути розглянутий без прокурора лише у випадках, 

коли він: а) повідомив про згоду на розгляд висновку за його відсутності; 

б) не з'явився на засідання й не повідомив про причини неявки; в) не 

з'явився на засідання повторно. Прокурор, який не братиме участі в 

засіданні Комісії, вправі надіслати письмове пояснення щодо висновку. 

Розгляд останнього відбувається на засадах змагальності, під якою 

розуміється форма діяльності, за якої учасники намагаються перевершити 

один одного в майстерності, мистецтві в чому-небудь [155, c. 751]. Дія 

принципу змагальності ґрунтується на переконанні, що протилежність 

інтересів сторін найкраще забезпечить повноту матеріалів справи через 

активне виконання сторонами процесу тільки їм притаманних функцій. 

Змагальність є методом пошуку істини, що полягає у змагальності сторін, 

здійснюваній і контрольованій за активної участі КДКП в розгляді 

дисциплінарної справи прокурора. Цей принцип що реалізовується у 

визначеній законом процесуальній формі, спрямований на встановлення 

об’єктивної істини й на повний і реальний захист прав людини і 

громадянина [156, c. 29]. Він припускає поєднання активності сторін 

процесу в забезпеченні виконання ними своїх процесуальних обов’язків із 

забезпеченням КДКП умов для реалізації наданих їм прав. Рівноправність 

сторін – це один з необхідних елементів принципу змагальності, без якого 

вона як принцип не існує. Цей елемент є суттю змагальності, бо тільки 

через рівні можливості сторін можлива реалізація цього принципу. 
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На засіданні КДКП заслуховуються пояснення: (а) члена Комісії, 

який здійснював перевірку, (б) прокурора, стосовно якого здійснюється 

дисциплінарне провадження, та/або (в) його представника, а за 

необхідностій інших осіб. Прокурор, щодо якого здійснюється 

дисциплінарне провадження, та/або його представник вправі давати 

пояснення, відмовитися від їх надання, ставити запитання учасникам 

провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання, а за 

наявності сумнівів у неупередженості й об'єктивності члена КДКП 

подавати заяву про його відвід. Під час прийняття рішення стосовно 

відводу член Комісії, якому заявлено відвід, не має права брати участі в 

голосуванні та бути присутнім під час його проведення. 

5. Прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

рішення щодо дисциплінарного провадження. Перед прийняттям такого  

рішення КДКП обговорює результати розгляду висновку про наявність чи 

відсутність дисциплінарного проступку. Ця процедура має місце за 

відсутності прокурора, стосовно якого здійснюється провадження, як і 

запрошених осіб. При прийнятті рішення враховуються: (а) характер 

проступку, (б) його наслідки, (в) особа прокурора, (г) ступінь його вини, 

(д) обставини, що впливають на вид дисциплінарного стягнення. За 

відсутності підстав для накладення стягнення Комісія своїм рішенням 

закриває дисциплінарне провадження. І. А. Галаган наполягає: «Якщо в 

процесі розгляду справи буде доказано вину особи у вчиненні 

правопорушення, то уповноважені органи й особи повинні всебічно 

підійти до встановлення юридичної кваліфікації проступку, до виду та 

розміру стягнення, враховуючи всі обставини справи, особу 

правопорушника, його матеріальне становище, щоб накладене стягнення 

було «справедливим», застосовано «правильно», справу розглянуто 

«об’єктивно» [157, с. 112]. 

КДКП приймає рішення більшістю голосів від свого загального 

складу. Член Комісії, який провадив перевірку та готував висновок, не має 
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права брати участі в голосуванні при прийнятті рішення та бути присутнім 

під час його проведення. Рішення викладається в письмовій формі, 

підписується головуючим і членами Комісії, які брали участь у розгляді 

висновку, й оголошується на засіданні цього КДКП. Воно має містити: а) 

прізвище, ім'я, по батькові та посаду прокурора, який притягується до 

дисциплінарної відповідальності; б) обставини, встановлені під час 

здійснення провадження; в) мотиви, з яких ухвалено це рішення; г) суть 

останнього за наслідками розгляду із зазначенням виду дисциплінарного 

стягнення в разі його накладення; д) порядок і строк оскарження такого 

рішення. За наявності окремої думки член КДКП викладає її у письмовій 

формі та додає до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні без 

оголошення її змісту. За клопотанням прокурора, стосовно якого має місце 

дисциплінарне провадження, йому надається копія окремої думки. 

Рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення 

або рішення про неможливість подальшого його перебування на цій посаді 

може бути прийнято не пізніше ніж через один рік з дня вчинення 

проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або 

перебування цієї особи у відпустці.  

Згідно п. 1.3 Положення про експертизу тимчасової 

непрацездатності, затвердженого наказом міністерства охорони здоров’я 

України від 9 квітня 2008 р. за №189 [158], тимчасова непрацездатність 

трактується як непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми 

або з інших причин, які не залежать від факту втрати працездатності 

(пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний 

характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до 

відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі 

інших причин – до закінчення причин відсторонення від роботи.  

Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується 

листком непрацездатності, право видачі якого надається лікуючим 

лікарям: (а) державних і комунальних закладів охорони здоров'я; б) 
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стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства 

соціальної політики України; в) туберкульозних санаторно-курортних 

закладів; г) закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності й 

лікарям, які провадять господарську діяльність з медичної практики як 

фізичні особи-підприємці, а також д) фельдшерам у місцевостях, де лікаря 

немає, а також на плаваючих суднах (п. 1.4 Інструкції про порядок видачі 

документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, 

затвердженої наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 р. за №455 

[159]). Не мають права видачі листків непрацездатності: (а) лікарі станцій 

(відділень) швидкої медичної допомоги, станцій переливання крові, 

закладів судово-медичної експертизи, бальнеогрязелікувальних, 

косметологічних та фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік, 

будинків відпочинку, туристичних баз, зубопротезних поліклінік 

(відділень), санітарно-профілактичних закладів а також (б) лікуючі лікарі 

лікувально-профілактичних закладів при косметологічних втручаннях без 

медичних показань. 

В. С. Венедиктов відпустку трактує як передбачений законом або 

колективним договором час відпочинку, що обчислюється календарними 

днями й надається працівникові для відновлення його працездатності, 

зміцнення здоров’я, виховання дітей, задоволення власних життєвих 

потреб та інтересів, всестороннього розвитку особистості з виплатою 

заробітку або без його збереження [160, с. 83, 84]. «Для відпусток як 

родового поняття характерними є ознаки, що дозволяють відрізнити їх від 

інших видів позаробочого часу: (а) тривалість визначається у календарних 

днях, (б) умови, порядок та строки надання передбачаються 

законодавством, угодою, колективним або трудовим договором», – 

підкреслює В. Д. Авескулов [161, с. 59]. 

Статтею 4 Закону України «Про відпустки» [162] установлюються 

такі види відпусток: 
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1) щорічні відпустки: основна відпустка; додаткова відпустка за 

роботу із шкідливими та важкими умовами праці; додаткова відпустка за 

особливий характер праці; інші додаткові відпустки, передбачені 

законодавством; 

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 

3) творча відпустка; 

4) відпустка для підготовки та участі в змаганнях;  

5) соціальні відпустки: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами; 

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини; додаткова відпустка 

працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з 

дитинства підгрупи А I групи;  

6) відпустки без збереження заробітної плати. 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим 

договором можуть установлюватися й інші види відпусток. 

На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення: 

(а) догана; (б) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора України); (в) звільнення з посади в органах прокуратури. 

6. Оприлюднення й виконання рішення. «Своєчасність і точне 

виконання прийнятих рішень про застосування дисциплінарних стягнень – 

важлива гарантія невідворотності покарання за вчинені дисциплінарні 

проступки», – наголошує О. М. Поздняков [163, с. 103, 104]. Зміст цієї 

стадії полягає у практичній реалізації дисциплінарної відповідальності 

шляхом доведення до відома правопорушника обраного стягнення й 

забезпечення його виконання. З одного боку, ця стадія полягає в 

забезпеченні практичної реалізації накладеного стягнення та його знятті, з 

другого – вона є профілактичним заходом по викоріненню та 

попередженню правопорушень. Невиконання накладених стягнень 
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позбавляє сенсу всю процедуру провадження, адже в осіб, які скоїли 

правопорушення, виникає почуття безкарності за вчинені проступки [157, 

с. 151]. Як справедливо зазначає С. А. Калужний, виховний ефект 

дисциплінарної відповідальності посилюються тим, що разом із 

усвідомленням особою понесеного стягнення вона усвідомлює і шкоду яку 

завдану її авторитету [164, с. 61]. 

Копія рішення вручається прокуророві, стосовно якого воно 

прийнято, або в 7-денний строк надсилається йому поштою 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У цей же строк 

вона надсилається керівникові органу прокуратури, де цей прокурор 

обіймає посаду. Рішення КДКП, прийняте за результатами розгляду 

дисциплінарного провадження, оприлюднюється на її веб-сайті в 7-денний 

строк після його прийняття. 

На підставі такого рішення: 

– Генеральний прокурор України приймає рішення про застосування 

до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора регіональної 

чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо 

неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора; 

– керівник регіональної прокуратури приймає рішення про 

застосування до прокурора регіональної та місцевої прокуратури 

дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого 

перебування його на посаді прокурора.  

К. В. Коваленко стверджує, що наказ про застосування 

дисциплінарного стягнення становить собою індивідуальний акт 

застосування права й служить для оформлення рішення про накладення 

конкретного дисциплінарного стягнення. На його думку, наказ визнається 

законним та обґрунтованим, якщо в ньому містяться короткий виклад 

фактичних обставин порушення працівником дисципліни праці та 

юридична кваліфікація дій (бездіяльності) винної особи [165, с. 152]. 
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Підсумком дослідження, проведеного в цьому підрозділі дисертації, 

є отримані певні результати з наступними науковими висновками, що 

мають теоретико-прикладне значення: 

1. Діалектика взаємовідносин матеріального і процесуального права 

вбачається в тому, що діяльність суб’єктів правовідносин урегульована 

процесуальним нормами, особливе призначення яких полягає в тому, щоб 

забезпечити оптимальність правової діяльності. Норми матеріального 

права визначають сутність юридичних процесів, а процесуального права 

закріплюють процесуальні форми, необхідні для реалізації матеріального 

права й регулювання відносин, що склались у сфері їх застосування.  

Процес покладання дисциплінарної відповідальності на працівника є 

різновидом правозастосування – діяльністю щодо застосування 

матеріальних норм права стосовно конкретних суспільних відносин.  

2. Легальна дефініція поняття «дисциплінарне провадження», 

зафіксована в ч. 1 ст. 45 Закону України «Про прокуратуру», містить певні 

недоліки. По-перше, процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією прокурорів скарги (заяви) про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку впорядковується виключно зазначеним 

Законом, а дія інших законодавчих актів (приміром, КЗпП України) на 

вказану процедуру не поширюється; по-друге, КДКП не тільки розглядає 

скаргу, а й (що на багато важливіше) зобов’язана прийняти по ній рішення; 

по-третє, у визначенні розглядуваного поняття бракує вказівки на мету 

дисциплінарного провадження. З урахуванням наведеного, варто 

законодавчо закріпити таку дефініцію досліджувано категорії: 

«Дисциплінарне провадження – це врегульована Законом України «Про 

прокуратуру» процедура розгляду і прийняття Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів скарги (заяви), в якій містяться 

відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, з метою 

встановлення обставин, що можуть бути підставою для застосування щодо 

нього дисциплінарної відповідальності». 
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3. Дисциплінарне провадження щодо прокурора проходить певні 

стадії – відносно відособлені групи правозастосовчих дій (операцій), що 

виражають динаміку дисциплінарної відповідальності цієї категорії 

працівників, а саме: (а) відкриття дисциплінарного провадження; (б) 

перевірка членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

скарги (заяви) про вчинення дисциплінарного проступку; (в) підготовка 

висновку за результатами перевірки; (г) розгляд Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісією прокурорів висновку щодо дисциплінарного 

проступку; (д) прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів рішення; (е) оприлюднення й виконання рішення. 

4. Законодавчо встановлена підстава відмови у відкритті 

дисциплінарного провадження щодо прокурора, стосовно якого надійшла 

скарга (припинено правовідносини у випадках, передбачених ст. 51 Закону 

України «Про прокуратури») потребує уточнення, оскільки вказана норма 

містить як загальні умови звільнення прокурора з посади, так і припинення 

його повноважень на ній. До останніх належать виключно випадки: (а) 

досягнення прокурором 65 років; (б) смерть; (в) визнання безвісно 

відсутнім або оголошення померлим; (г) рішенням КДКП про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. З 

метою усунення невизначеності у правозастосуванні пропонуються 2 

можливих виходи із цієї ситуації:  

− змінити назву ст. 51 «Загальні умови звільнення прокурора з 

посади, припинення його повноважень на посаді» на «Припинення 

трудових правовідносин із прокурором»;  

− підставу відмови у відкритті дисциплінарного провадження 

сформулювати так: «Прокурора, щодо якого надійшла скарга (заява), 

звільнено з посади або його повноваження припинено з підстав, 

передбачених статтею 51 цього Закону». 
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2.3. Правові принципи дисциплінарного провадження щодо прокурора 

Термін «принцип» походить від латинського «principium» – основні, 

найзагальніші вихідні положення, правила, що визначають природу та 

соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості. 

Із філософської позиції категорія він розглядається у 2-х значеннях:  

– підстава, з якої слід виходити й якою необхідно керуватись у 

науковому пізнанні чи практичній діяльності;  

– внутрішнє переконання людини, що визначає її ставлення до 

дійсності, норми її поведінки і діяльності [166, с. 309]. 

Як бачимо, у другому значенні принцип є синонімом життєвої 

позиції, переконання індивіда. Проте в перебігу нашого дослідження 

принципи розглядатимуться в першому розумінні − як фундаментальні 

положення, первинні начала. 

Принципи не пристосовуються до природи й людської історії, а 

абстрагуються від них. Не природа й людство погоджуються з ними, а, 

навпаки, принципи є правльними лише настільки, наскільки вони 

відповідають природі й людській історії. Не принципи утворюють 

суспільні формації, а історичні умови висувають певні принципи, вони 

такі, якими є люди з їх потребами, суспільними відносинами, і способами 

виробництва. Суб′єктивне ж начало в сутності правових принципів полягає 

в тому, що правові норми – принципи є продукт свідомої творчості 

законодавця, зумовленої об′єктивним життям, закономірностями 

суспільного й державного устрою. 

Розвинене суспільство передбачає досконалу, цілісну юридичну 

надбудову, сформовану на передових засадах правової організації 

суспільного життя людей та їх соціальних інституцій. Ці засади знаходять 

своє вираження насамперед у праві, в його принципах. Принципи права 

спрямовують і синхронізують увесь механізм правового регулювання 

суспільних відносин, розкривають місце права в розвитку соціумі. 
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А. М. Клодій принципи права трактує як відправні ідеї існування 

права, що виражають найважливіші закономірності й підвалини 

відповідного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права, 

становлять головні його риси, вирізняються універсальністю, вищою 

імперативністю й загальною значимістю, відповідають об’єктивній 

необхідності побудови і зміцнення певного суспільного ладу [167, c. 27]. 

Принципи права мають свої загальні ознаки, що дозволяють їх 

визначити й відмежувати від суміжних юридичних категорій. На думку 

Т. І. Фулей принципам права притаманні:  

− ознаки, властиві праву в цілому: (а) нормативність; (б) об’єктивна 

зумовленість; (в) фіксація в зовнішніх формах права і (г) забезпеченість; 

− власні ознаки принципів права, що відображають їх специфіку: (а) 

засадничість, (б) концентрованість, (в) високий ступінь абстрагування, (г) 

внутрішня єдність, (д) стабільність, (е) примат щодо норм правата (є) 

зворотна дія в часі [168, с. 67]. 

Принципи права розпочинають своє буття не в юридичних нормах, а 

в комплексах юридично визнаних суб'єктивних прав і юридичних 

обов'язків. Шляхом об'єктивно необхідного закріплення прав суб'єктів у 

правових нормах основний зміст зазначених комплексів об'єктивується в 

законодавстві й набуває всіх якостей принципів права. Саме юридична 

практика у процесі правореалізаційної діяльності першою відкриває 

суттєві закономірності й відбиває отримані результати спочатку у виді 

індивідуальних вимог до поведінки учасників правовідносин. Надалі 

правотворчим органам залишається тільки підтвердити реальність 

існування того чи іншого принципу права й офіційно його проголосити. 

Розглядувані принципи утворюють певну систему, елементи якої 

тісно взаємопов'язані, причоу одні з них є необхідною деталізацією других. 

Порушення або невиконання одного принципу тягне за собою порушення 

декількох інших. Загальновизнаною є класифікація принципів права на 

основні, міжгалузеві, галузеві та принципи окремих інститутів права. 
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С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко принципи трудового права 

трактують як виражені в законодавстві вихідні засади, керівні ідеї, що 

характеризують основний зміст і внутрішню єдність правового 

регулювання трудових та пов’язаних із ними відносин. З одного боку, 

розглядувана юридична категорія відображає закономірності трудового 

права, з другого – становить собою найбільш загальні норми, що діють у 

сфері правового регулювання праці й поширюються на всіх суб’єктів 

трудового права [169, с. 40, 41]. Принципи об’єднують і ніби цементують 

галузі, підгалузі й інститути права, сприяють єдності та стабільності 

чинної системи права. А. Ф. Нуртдінова виокремлює функції принципів 

трудового права, що забезпечують його єдність. Це функція: а) правового 

імператива, що визначає загальну спрямованість правотворчості і 

правореалізації у сфері соціально-трудових відносин; б) найвищих начал, 

здатних служити критерієм легітимності для діючого законодавства й 

інших джерел об'єктивного трудового права; в) остова, що визначає 

побудову і структурування позитивного трудового права; г) прямого 

правового регулятора соціально-трудових відносин, що має юридичний 

пріоритет перед усіма іншими регуляторами, які містяться у джерелах 

трудового права [170, с. 62]. 

Схвально ставлячись до ідеї наведеної класифікації, ми 

дотримуємося позиції, що власні принципи має й дисциплінарне 

провадження щодо прокурора. На думку М. Й. Бару, деталізація й 

конкретизація єдиних основоположних принципів трудового права 

досягається шляхом диференціації, що виражається в урахуванні 

особливостей тих чи інших відносин у цілому чи особливостей окремих їх 

сторін і рис [171, с. 51]. Має рацію М. Д. Собяніна, яка підкреслює: 

«Важливе значення для трудового права мають принципи, які 

характеризують окремі інститути… У них як би переломлюються й 

своєрідно розкриваються галузеві принципи права. Крім того, принципи 
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окремих інститутів далі знаходять своє переломлення у принципах 

підінститутів трудового права» [172, с. 8, 9].  

Якщо чинний КЗпП України принципи трудового права і принципи 

дисциплінарного провадження взагалі не згадує, то у проекті Трудового 

кодексу України (реєстраційний №1658, текст доопрацьований від 20 

травня 2015 р.) у ст. 2 «Основні принципи правового регулювання 

трудових відносин» називає такі загальні принципи, які відіграють роль 

також у впорядкуванні дисциплінарної відповідальності працівників, а 

саме: а) верховенства права, відповідно до якого людина, її права і свободи 

визнаються найвищими цінностями, визначають зміст і спрямованість 

держави; б) гарантованого захисту державою працівника від незаконного 

звільнення, порушення чи обмеження інших його прав, у тому числі 

забезпеченням належного державного нагляду й контролю у сфері праці; в) 

забезпечення судового захисту трудових, соціально-економічних прав, 

честі й гідності учасників трудових відносин, у тому числі гарантування 

права на справедливе розв’язання індивідуальних і колективних трудових 

спорів; г) заборони морального тиску, погроз тощо, що мають на меті 

вплинути на зміну умов трудового договору, умов праці, невигідних для 

працівника; д) поєднання можливостей для самозахисту працівником своїх 

прав і колективного захисту, в тому числі шляхом представництва його 

інтересів професійною спілкою; е) безперешкодного здійснення 

громадського контролю профспілок за додержанням трудових прав; є) 

відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за дії або бездіяльність, що призвели до 

порушення прав працівника чи не дозволили захистити їх належним 

чином; ж) поваги до людської гідності працівника, його особистих 

моральних та інших цінностей, невтручання в його особисте життя та його 

сім’ї, крім випадків, прямо встановлених законом. 

Правові принципи дисциплінарного провадження щодо прокурорів – 

це вихідні начала й основоположні критерії, які покладені в основу 
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порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, що 

виражають його єдність, мету, сутність і зміст, спрямовані на всесторонню 

реалізацію прав і законних інтересів учасників указаного провадження і які 

шляхом нормативного закріплення набувають ознак 

загальнообов'язковості. 

Систему принципів дисциплінарного провадження щодо прокурорів 

утворюють нижченаведені принципи, які слід розглянути детально: 

1. Законність. Цей принцип діяльності суб'єктів, залучених у правову 

діяльність, виражається в суворому й неухильному дотриманні і реалізації 

ними легітимних норм права з метою виконання обов'язків, покладених на 

них легітимним законом [173, с. 46]. Правові гарантії законності 

становлять собою законодавчо встановлені правом і законами засоби та 

способи, за допомогою яких охороняються і захищаються права громадян 

та юридичних осіб, припиняються й усуваються їх порушення, 

відновлюються порушені права. До цих гарантій належать: (а) чітка 

нормативна врегульованість правовими актами суспільних відносин, що 

потребують правової регламентації; (б) удосконалення законодавства; (в) 

додержання ієрархічної підпорядкованості правових актів; (г) легітимна 

діяльність спеціальних органів, що контролюють дотримання законів та 

інших нормативних актів; (д) наявність юридичних механізмів, за 

допомогою яких рішення правозастосовних органів визнаються юридично 

нікчемними та незаконними. 

Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України засади цивільно-

правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них 

визначаються виключно законами України. У п. 2 мотивувальної частини 

рішення Конституційного Суду України у справі про відповідальність 

юридичних осіб указується: «Наголошуючи на важливості гарантій 

захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція України 

встановила, що склад правопорушення як підстава притягнення особи до 
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юридичної відповідальності та заходи державно-примусового впливу за 

його вчинення визначаються виключно законом, а не будь-яким іншим 

нормативно-правовим актом…». «Притягнення до юридичної 

відповідальності має здійснюватись у певному порядку, на підставі 

процесуальних норм…», – говориться у п. 5 мотивувальної частини цього 

ж рішення [174]. 

Принцип законності в дисциплінарному провадженні щодо 

прокурорів знаходить декілька проявів. По-перше, організація й діяльність 

прокуратури ґрунтується на засадах законності. По-друге, професійна 

діяльність прокурора вимагає неухильного дотримання конституційних 

принципів верховенства права та законності. При здійсненні повноважень 

він зобов’язаний діяти законно та в межах своєї компетенції своєчасно 

вживати вичерпні заходи для усунення порушень закону, від кого б вони 

не виходили. Прокурор не зобов'язаний виконувати накази та вказівки 

прокурора вищого рівня, що викликають у нього сумнів у їх законності, 

якщо він не отримав їх у письмовій формі, а також явно злочинні накази 

або вказівки. Прокурор вправі звернутися до Ради прокурорів України з 

повідомленням про загрозу його незалежності у зв'язку з наданням 

прокурором вищого рівня наказу або вказівки. По-третє, самі питання 

дисциплінарної відповідальності прокурора вичерпно врегламентовані у 

розд. VI Закону України «Про прокуратуру». По-четверте, учасники 

провадження у своїх діях мають керуватися законодавчими приписами. 

Зокрема, Генеральний прокурор чи керівник регіональної прокуратури 

приймає рішення про застосування до підпорядкованого прокурора 

дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого 

перебування його на посаді прокурора у встановленому Законом України 

«Про прокуратуру» порядку. 

2. Незалежність. Термін «незалежність» означає: такий, який не 

залежить від кого-, чого-небудь, не підкоряється комусь, чомусь [175, с. 

308]. Незалежність може набувати різноманітних значень, оскільки існує 



136 

велика кількість об’єктів матеріального світу, стосовно яких вона 

декларується. У філософському розумінні розглядувана категорія не може 

бути самостійною й безвідносною, вона завжди передбачає те зовнішнє, 

від чого щось є незалежним. Тому поняття «незалежність» можна 

тлумачити як межу, до якої суб’єкти соціальної дійсності можуть 

втручатися в діяльність інших суб’єктів, як сфера, в межах якої суб’єкт 

може діяти без перешкод з боку інших. Таке розуміння незалежності є 

вільним від змістовного різноманіття й зосереджено на наявності чи 

відсутності зовнішнього впливу. Іншими словами, незалежність – міра 

свободи, до якої суб’єкти соціальної дійсності можуть діяти, не зазнаючи 

при цьому зовнішнього впливу. Таке трактування дозволяє виявити те, що 

не є незалежністю і не містить указівки на індивідуальні особливості 

суб’єкта, зумовлені фізичними обмеженнями. 

При виконанні службових обов’язків працівник прокуратури має 

бути незалежним від будь-якого впливу, тиску чи втручання в його 

професійну діяльність (у тому числі органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб), зобов’язаний активно й у 

встановлений законодавством спосіб, протистояти спробам посягання на 

його самостійність. Отже, у прийнятті конкретних рішень йому належить 

бути незалежним і керуватися лише вимогами закону, оцінкою отриманої 

інформації, морально-етичними принципами професії та своїми 

переконаннями, відмежовуватися від будь-яких корисливих та приватних 

інтересів, політичного впливу чи тиску з боку громадськості й засобів 

масової інформації.  

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про прокуратуру» 

незалежність прокурора забезпечується особливим порядком його 

призначення на посаду, звільнення з неї, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. Якщо раніше останню мав право застосувати 

вищестоящий прокур у межах своїх повноважень, то за чинним 

законодавством цими питанням опікується КДКП – колегіальнии орган, 
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який визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти 

посаду прокурора, й вирішує питання щодо дисциплінарної 

відповідальності останнього, переведення чи звільнення з посади. 

До складу Комісії входять 11 членів, які є громадянами України, 

мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 10-ти 

років, із яких: а) 5 прокурорів призначає всеукраїнська конференція 

працівників прокуратури; б) 2 особи (вчених) призначає з'їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 

установ; в) одну особу (адвоката) призначає з'їзд адвокатів України; г) 3 

особи призначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання 

якого належить організація та діяльність органів прокуратури. 

За існуючого порядку Всеукраїнська конференція працівників 

прокуратури фактично буде підконтрольна Генеральному прокуророві, 

внаслідок чого існує ризик втрати незалежності КДКП і Ради прокурорів. 

Вбачається цікавою й загалом заслуговує на схвалення пропозиція, що 

сформульована у проекті Закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про прокуратуру» (щодо особливостей функціонування Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів протягом перехідного періоду)» 

(№4281, текст від 21 березня 2016 р.) [176]. Для уникнення означених 

ризиків пропонується на перехідний період (3 роки) запровадити іншу 

модель формування КДКП, а саме: а) 6 членів (адвокат, науковці та 

представники від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) 

призначаються за існуючою процедурою; б) 7 прокурорів призначаються 

Генеральним прокурором виключно з числа прокурорів та прокурорів у 

відставці, які є громадянами держав-членів ЄС, США, Канади та які 

делеговані через їх дипломатичні представництва. 

Членом КДКП не може бути народний депутат України, представник 

Кабінету Міністрів України, центрального чи місцевого органу виконавчої 

влади, науковий чи науково-педагогічний працівник Національної академії 
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прокуратури України, іншого навчального закладу або наукової установи, 

що входять до сфери управління органів прокуратури, суддя, працівник 

правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), 

прокурор, який перебуває на адміністративній посаді, а також більше 

однієї особи з числа наукових і науково-педагогічних працівників одного й 

того ж навчального закладу чи наукової установи. Строк повноважень 

члена КДКП становить три роки. Одна й та ж особа не вправі здійснювати 

повноваження члена Комісії 2 строки підряд.  

Проявом незалежності є також те, що в разі подання членом Комісії 

скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку він не вправі 

вирішувати питання про відкриття дисциплінарного провадження, 

здійснювати перевірку та брати участь у голосуванні при прийнятті 

рішення за результатами розгляду висновку про наявність чи відсутність 

дисциплінарного проступку прокурора.  

Секретаріат КДКП у день надходження дисциплінарної скарги 

реєструє її й за допомогою автоматизованої системи визначає члена 

Комісії для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного 

провадження. При цьому прізвище прокурора, щодо якого надійшла 

скарга, не підлягає оприлюдненню до моменту прийняття рішення по 

справі. 

Прокурор, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, 

та/або його представник за наявності сумнівів у неупередженості та 

об'єктивності члена КДКП мають право подавати заяву про його відвід. 

При прийнятті рішення щодо відводу цей член Комісії не має права брати 

участі у голосуванні й бути присутнім під час його проведення. Член 

КДКП, який проводив перевірку та готував висновок, не має права брати 

участі у голосуванні при прийнятті рішення за результатами розгляду 

зазначеного висновку та бути присутнім під час проведення голосування. 

3. Комплексність. Ефективність і якість рішення визначається 

насамперед обґрунтованістю методології розв’язання існуючої проблеми. 
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Вельми важливими для розкриття сутності підходів у методології 

юриспруденції є висновок В. В. Дудченко стосовно відповідності природі 

права комплементарно-цілісного пізнання, що включає в себе ідеї 

(метафізика), факти (позитивізм) й оцінюавння (аксіологія) [177, c. 250]. 

Основною заслугою комплексного підходу є те, що він дає змогу зберегти 

й розвинути принцип цілісності у вивченні того чи іншого предмета 

дослідження, охопити не тільки головні, а й усі супровідні явища і 

проаналізувати весь цілісний процес виникнення й розвитку відповідного 

явища, з’ясувати всі його зв’язки, зони впливу тощо. Саме цей підхід 

найповніше відповідає реалізації у практичному житті вимог 

діалектичного закону про взаємозв’язок і взаємозумовленість явищ та 

предметів у природі й суспільстві. 

У питанні дисциплінарного провадження принцип комплексності 

полягає в тому, що у процесі перевірки член КДКП вправі 

ознайомлюватися з документами, що стосуються предмета останньої, 

отримувати їх копії, опитувати прокурорів та інших осіб, яким відомі 

обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, 

одержувати за письмовим запитом від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, 

установ, організацій, громадян і громадських об'єднань необхідну для 

проведення перевірки інформацію. Прокурор, щодо якого здійснюється 

дисциплінарне провадження, вправі надавати свої пояснення про ситуацію, 

що мала місце. Критично оцінивши всі надані документи й заслухавши 

пояснення, член Комісії готує висновок, який може містити інформацію як 

про наявність, так і про відсутність дисциплінарного проступку прокурора.  

Вимога комплексності знаходить втілення також у тому, що при 

прийнятті рішення в дисциплінарному провадженні враховуються характер 

проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, 

що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.  
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За відсутності підстав для накладення на прокурора дисциплінарного 

стягнення КДКП своїм рішенням закриває дисциплінарне провадження. За 

наявності окремої думки член Комісії викладає її в письмовій формі та 

додає до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. 

4. Швидкість. Важливим завданням правозастосовної діяльності є 

реальне забезпечення правового захисту особи, якомога повне і глибоке 

зміцнення гарантій прав і свобод кожного громадянина, законних інтересів 

держави й суспільства в цілому. Значну роль у досягненні зазначених 

положень відведено реалізації завдань щодо якнайшвидшого й 

найповнішого розкриття і з’ясування обставин дисциплінарного проступку 

прокурора. Якщо дисциплінарне провадження проведено неповно, 

поверхово, якщо у ході нього не з’ясовано важливі обставини, не зібрані й 

не перевірені необхідні докази, це, звичайно, може скоротити строк 

провадження чи прискорити його, але означатиме грубе порушення 

законності. Кожен, хто скоїв проступок, повинен оперетивно зазнати 

справедливого покарання, а жоден невинний не має бути притягненим до 

відповідальності. 

Оскільки дисциплінарні справи є менш складними порівняно з 

кримінальними чи цивільними, то й терміни їх реалізації невеликі. 

Перевірка відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності провадиться у строк, який не перевищує 

2-х місяців від дня реєстрації скарги, а в разі неможливості завершення 

такої перевірки протягом цього строку КДКП вправі його продовжити, але 

не більш як на один місяць. Загалом же рішення про накладення на 

прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість 

подальшого перебування особи на посаді прокурора може бути прийнято 

не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку. 

5. Невідворотність дисциплінарної відповідальності. Невідворотність 

є формальною стороною юридичної відповідальності, в якій виражається її 

необхідний характер, тобто неминучість виникнення небажаних і 
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неприємних для правопорушника правових наслідків, що існують спочатку 

в його свідомості у формі загрози. «Невідворотність юридичної 

відповідальності повинна бути принципово однозначною, імперативно 

категоричною та забезпечуватись діючими юридичними засобами. 

Принцип невідворотності юридичної відповідальності – це ідеал, та 

основоположна вимога, яка пред’являється до юридичної відповідальності 

в цілому. Цей принцип сприяє охороні здоров’я, честі, гідності громадян, 

інтересів суспільства та держави кримінально-правовими засобами. 

Принцип невідворотності юридичної відповідальності як загальноправовий 

принцип має бути закріплений у законодавстві не для декларування, а для 

того, щоб ним керувались на практиці», – резюмує Т. А. Малаш [178, с. 17, 

18]. 

Ю. Ю. Коломієць дійшла висновку, що принцип невідворотності 

відповідальності не діє у сфері трудового права: «Відомо, що 

дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні дисциплінарних 

стягнень на працівника адміністрацією підприємства, установи чи 

організації. Згідно зі ст. 147 КЗпП України за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із заходів 

стягнення, передбачених цією статтею. Отже, за порушення трудової 

дисципліни може і не застосовуватися дисциплінарне стягнення. Це 

свідчить про те, що принцип невідворотності відповідальності у цій галузі 

права не реалізується» [179, c. 44].  

Стосовно дисциплінарної відповідальності прокурорів із цим 

твердженням погодитися не можна, адже КДКП вправі закрити 

дисциплінарне провадження тільки за відсутності підстав для накладення 

на прокурора дисциплінарного стягнення. Якщо ж такі підстави існуть, 

вона при прийнятті рішення обов’язково вказує суть останнього за 

наслідками розгляду із зазначенням виду дисциплінарного стягнення в разі 

його накладення. У свою чергу, Генеральний прокурор України або 

керівник регіональної прокуратури на підставі рішення КДКП приймають 
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рішення про застосування до підпорядкованого прокурора 

дисциплінарного стягнення. Указані посадовці не вправі проігнорувати 

рішення Комісії, а відтворюють його у своєму наказі. 

Наступним втіленням невідворотності відповідальності є припис абз. 

2 ч. 9 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру»: «До завершення 

дисциплінарного провадження прокурор не може бути звільнений з посади 

прокурора у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним 

бажанням». 

Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не 

виключає можливості притягнення його до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом. 

6. Рівність і змагальність. З погляду В. С. Нерсесянца, принцип 

абстрактної, формальної рівності суб’єктів, які виступають у ролі 

учасників певного кола відносин, фактично відмінних між собою, є 

основним принципом будь-якого права, що виражає його специфіку, на 

відміну від усіх інших видів соціальних норм і типів соціальної регуляції 

[180, с. 22]. Якщо принцип справедливості – це відповідність одних дій 

іншим, то принцип рівності – це однакова можливість усіх учасників 

правовідносин реалізовувати свої права й інтереси. Зміст останного 

виявляється в рівності (а) прав і свобод суб’єтів права, (б) юридичних 

властивостей, у рамках яких ці суб’єкти здійснюють свою діяльність, і (в) у 

їх рівності перед законом і судом.  

Метою принципу рівності є не допущення несправедливої 

дискримінації, забезпечення однакового ставлення до осіб, які 

перебувають в однаковій ситуації. Якщо ж різниця у ставленні до них 

ґрунтується на правомірних підставах, що об’єктивно можуть її 

виправдовувати з точки зору переслідуваної мети, це не є порушенням 

рівності. Несправедлива дискримінація має місце, якщо різниця у такому 

ставленні не має розумного виправдання з точки зору переслідуваної мети 

та передбачуваних наслідків відповідного заходу . 
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Принцип змагальності становить собою правило, згідно з яким 

особи, заінтересовані в результаті справи, вправі обстоювати свою правоту 

шляхом (а) подання доказів, (б) участі в дослідженні доказів, наданих 

іншими особами, (в) висловлення своєї думки з усіх питань, що підлягають 

розгляду. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного 

проступку прокурора теж відбувається на засадах змагальності. На 

засіданні КДКП заслуховуються пояснення її члена, який провадив 

перевірку, пояснення прокурора, стосовно якого здійснюється 

дисциплінарне провадження, та/або його представника, а за необхідності й 

інших осіб. 

Змагальність означає, що жодна зі сторін не може бути обмежена в 

реалізації нею законних процесуальних повноважень і жоден з учасників 

провадження і членів КДКП не вправі перешкоджати законному 

здійсненню стороною своїх повноважень. Умовою реалізації принципу 

змагальності виступає процесуальна рівноправність сторін, оскільки 

змагатись в обстоюванні своїх суб’єктивних прав та інтересів вони можуть 

лише за наявності рівних правових умов з використанням рівних 

процесуальних засобів [181, с. 99]. 

7. Гласність. Гласність дисциплінарного провадження є різновидом 

гласності соціальної, що орієнтує на правдиве й відповідальне 

інформування всіх громадян про життя суспільства й держави, сприяє 

широкому обговоренню досягнень і недоліків у роботі підприємств, 

установ, організацій, посадових осіб та окремих громадян, формує 

громадську думку, підвищує соціально-політичну активність громадян і 

тим самим надає можливість вирішувати виникаючі проблеми відповідно 

до інтересів особи, суспільства й держави. Право на звернення до КДКП зі 

скаргою (заявою) про вчинення прокурором дисциплінарного проступку 

має кожен, кому відомі такі факти. Комісія на своєму веб-сайті має 

рекомендований зразок такої скарги (заяви). Рішення, прийняте за 
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результатами розгляду дисциплінарного провадження, теж 

оприлюднюється на веб-сайті. 

Як результат дослідження, проведеного в цьому підрозділі 

дисертації, наведемо відповідні наукові висновки, що мають теоретико-

прикладне значення: 

1. Правові принципи дисциплінарного провадження щодо прокурорів 

– це вихідні начала й основоположні критерії, які покладені в основу 

порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, 

виражають його єдність, мету, сутність і зміст, спрямовані на всесторонню 

реалізацію прав і законних інтересів учасників даного провадження і які 

шляхом нормативного закріплення набувають ознак 

загальнообов'язковості. 

2. Систему принципів дисциплінарного провадження щодо 

прокурорів утворюють нижченаведені принципи,  саме: (а) законності; (б) 

незалежності; (в) комплексності; (г) швидкості; (д) невідворотності 

дисциплінарної відповідальності; (е) рівності і змагальності; (є) гласності. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

Дослідження сутності дисциплінарної відповідальності працівників 

прокуратури й порядку притягнення до неї дозволило зробити наступні 

наукові узагальнення та сформулювати практичні рекомендації. 

1. Дисциплінарна відповідальність прокурора – це застосування до 

прокурорів, винних у невиконанні або неналежному виконанні своїх 

службових обов'язків, у порушенні законодавчо встановлених обмежень і 

заборон, а також у вчиненні дій, що дискредитують їх як представників 

прокуратури й можуть зашкодити авторитету останньї загалом, 

дисциплінарних стягнень у вигляді обмежень особистого або 

організаційного характеру в порядку дисциплінарного провадження. 
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2. Дисциплінарну відповідальність прокурора характеризують такі 

суттєві особливості: (а) власна підстава – законодавчо визначене коло 

діянь, які вважаться дисциплінарними проступками; (б) спеціальний 

суб’єкт дисциплінарного проступку – прокурор; (в) спеціальний суб’єкт 

дисциплінарної влади – вищестоящий прокурор, який у межах своїх 

повноважень на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення; 

(г) особливий порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності – 

дисциплінарне провадження; (д) розширений перелік видів 

дисциплінарних стягнень; (е) специфічні правові наслідки притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; (є) спеціальна процедура оскарження 

рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження. 

3. Легальна дефініція поняття «дисциплінарне провадження», 

зафіксована в ч. 1 ст. 45 Закону України «Про прокуратуру», містить певні 

недоліки, а саме: () процедура розгляду КДКП скарги (заяви) про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку впорядковується виключно 

зазначеним Законом, дія ж інших законодавчих актів (приміром, КЗпП 

України) на вказану процедуру не поширюється; (б) КДКП не тільки 

розглядає скаргу, а й (що більш важливо) зобов’язана прийняти по ній 

рішення; (в) у визначенні розглядуваного поняття відсутня вказівка на 

мету дисциплінарного провадження.  

З урахуванням наведеного, варто законодавчо закріпити таку 

дефініцію досліджуваної категорії: «Дисциплінарне провадження – це 

врегульована Законом України «Про прокуратуру» процедура розгляду і 

прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів скарги 

(заяви), в якій містяться відомості про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку, з метою встановлення обставин, що можуть 

бути підставою для застосування щодо нього дисциплінарної 

відповідальності». 
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4. Дисциплінарне провадження щодо прокурора проходить певні 

стадії – відносно відособлені групи правозастосовчих дій (операцій), що 

виражають динаміку дисциплінарної відповідальності цієї категорії 

працівників, а саме: (а) відкриття дисциплінарного провадження; (б) 

перевірка членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

скарги (заяви) щодо вчинення дисциплінарного проступку; (в) підготовка 

висновку за результатами перевірки; (г) розгляд Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісією прокурорів висновку щодо дисциплінарного 

проступку; (д) прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів рішення; (е) оприлюднення й виконання рішення. 

5. Законодавчо встановлена підстава відмови у відкритті 

дисциплінарного провадження щодо прокурора, стосовно якого надійшла 

скарга (припинено правовідносини у випадках, передбачених ст. 51 Закону 

України «Про прокуратури»), потребує уточнення, оскільки вказана норма 

містить як загальні умови звільнення прокурора з посади, так і припинення 

його повноважень на ній. До останніх належать викючно випадки: (а) 

досягнення 65 років; (б) смерть; (в) визнання безвісно відсутнім або 

оголошення померлим; (г) рішення КДКП про неможливість подальшого 

перебування особи на посаді прокурора. З метою усунення невизначеності 

у правозастосуванні пропонуються 2 можливих виходи із цієї ситуації: (а) 

змінити назву статті 51 «Загальні умови звільнення прокурора з посади, 

припинення його повноважень на посаді» на «Припинення трудових 

правовідносин із прокурором» і (б) підставу відмови у відкритті 

дисциплінарного провадження сформулювати так: «Прокурора, щодо 

якого надійшла скарга (заява), звільнено з посади або його повноваження 

припинено з підстав, передбачених статтею 51 цього Закону». 

6. Правові принципи дисциплінарного провадження щодо прокурорів 

– це вихідні начала й основоположні критерії, які покладені в основу 

порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, що 

виражають його єдність, мету, сутність і зміст, спрямовані на всесторонню 
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реалізацію прав і законних інтересів учасників даного провадження і які 

шляхом нормативного закріплення набувають ознак 

загальнообов'язковості. 

7. Систему принципів дисциплінарного провадження щодо 

прокурорів утворюють нижченаведені принципи,  саме: (а) законності; (б) 

незалежності; (в) комплексності; (г) швидкості; (д) невідворотності 

дисциплінарної відповідальності; (е) рівності і змагальності; (є) гласності.
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РОЗДІЛ 3 

ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОСТУПКІВ ПРОКУРОРІВ 

 

3.1. Порушення прокурором загальних обов’язків 

Для будь-якого виду юридичної відповідальності встановлення 

підстав для її застосування є центральним питанням, адже визначення 

останніх – необхідна гарантія прав і свобод громадян. У підручнику 

«Загальна теорія держави і права» за редакцією М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка 

й О. В. Петришина сформульований такий підхід до підстав юридичної 

відповідальності: це необхідна єдність її фактичних і правових передумов, 

без яких вона не може бути реалізована. Фактичною підставою юридичної 

відповідальності є саме протиправне діяння (дія чи бездіяльність), у якому 

наявні всі елементи складу правопорушення. Її юридичною підставою 

виступають нормативні приписи, які чітко фіксують елементи складу 

правопорушення й містять його юридичні ознаки, а також 

правозастосовчий акт, у якому викладено всесторонню оцінку обставин 

справи й особи, яка скоїла правопорушення, юридична кваліфікація її 

вчинку й мотивоване юридичне рішення [182, с. 358]. М. С. Малеїн 

наголошує: «… де є правопорушення, там є (повинна бути) 

відповідальність без правопорушення немає відповідальності. Ці давно 

сформовані положення ясно виражають нерозривний зв'язок між двома 

юридичними категоріями – правопорушенням і відповідальністю» [183, с. 

130]. Правопорушення є протиправною винною дією або бездіяльністю, 

яка посягає на охоронювані законом відносини й за яку передбачена 

юридична відповідальність. 

Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний 

проступок, легальної дефініції якого чинний КЗпП України не містить. 

Однак таке визначення (хоча й у спрощеному виді), зустрічаємо у ст. 2 

Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України: 

«Дисциплінарний проступок – невиконання чи неналежне виконання 
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особою рядового або начальницького складу службової дисципліни». За ч. 

2 ст. 360 проекту Трудового кодексу України (реєстраційний №1658, текст 

доопрацьований від 20 травня 2015 р.) дисциплінарним проступком є 

невиконання або неналежне виконання працівником трудових обов’язків, 

покладених на нього згідно із цим Кодексом, трудовим законодавством, 

колективним договором, угодою, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, нормативним актом роботодавця і трудовим договором. 

Приєднуємося до думки В. С. Ковригіна, який з наукової позиції 

трактує дисциплінарний проступок як протиправне, винне невиконання 

або неналежне виконання трудових обов’язків, установлених трудовим 

законодавством, колективним i трудовим договорами, або перевищення 

повноважень працівником, який перебуває у трудових правовідносинах з 

конкретним роботодавцем, за вчинення якого законодавство про працю 

передбачає застосування дисциплінарного стягнення. Фахівець 

виокремлює такі основні ознаки цієї правової категорії: а) суб’єктом 

дисциплінарного проступку може бути виключно працівник, який 

знаходиться у трудових правовідносинах з конкретним роботодавцем; б) 

цей проступок має місце у випадку порушення працюючим своїх трудових 

обов'язків, окреслених трудовим законодавством, колективним i трудовим 

договорами; в) його формами можуть бути невиконання, неналежне 

виконання трудових обов'язків і перевищення повноважень; г) порушення 

трудових обов’язків має протиправний характер; д) має місце в разі 

вчинення виключно винних діянь; е) за вчинення цього проступку 

трудовим законодавством передбачено застосування дисциплінарного 

стягнення [110, с. 108]. 

На противагу чинному КЗпП України, який у ч. 1 ст. 147 

обмежується лише загальною формулою (стягнення до працівника можуть 

бути застосовані за порушення трудової дисципліни), Закон України «Про 

прокуратуру» містить перелік випадків, коли прокурор може бути 

притягнутий до дисциплінарної відповідальності в порядку 
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дисциплінарного провадження. Цей перелік є вичерпний і розширеному 

тлумаченню не підлягає.  

Виходячи з того, які обов’язки були порушені прокурором, підстави 

для притягнення його до дисциплінарної відповідальності можуть бути 

поділені на порушення ним обов’язків загальних і службових.  

До загальних обов’язків прокурора ч. 4 ст. 19 Закону України «Про 

прокуратуру» відносить: (а) виявлення поваги до осіб під час виконання 

своїх повноважень; (б) нерозголошення відомостей, що становлять 

охоронювану законом таємницю; (в) діяльність лише на підставі, в межах 

та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України; (г) 

додержання правил прокурорської етики, недопущення поведінки, яка 

дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити її 

авторитету. 

Позаяк питання початку й кінця робочого часу прокурора, перерв, 

що надаються для відпочинку та прийняття їжі, умов і порядку 

перебування прокурора у прокуратурі у вихідні, святкові та неробочі дні, а 

також після закінчення робочого часу є спільними для всіх прокурорів, 

вимогу щодо дотримання правил внутрішнього службового розпорядку 

слід додатково віднести до загальних обов’язків цієї категорії посадовців і 

зафіксувати це законодавчо. 

З оляду на вказане до підстав притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності у зв’язку з порушенням ним загальних 

обов’язків слід віднести: (а) розголошення охоронюваної законом 

таємниці, що стала відомою прокуророві під час виконання повноважень; 

(б) порушення встановленого законом порядку подання декларації про 

майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру; (в) 

учинення дій, що ганблять звання прокурора й можуть викликати сумнів у 

його об’єктивності, неупередженості й незалежності, в чесності та 

непідкупності органів прокуратури; (г) систематичне або одноразове грубе 

nau://ukr/254к/96-ВР/
nau://ukr/3206-17/
nau://ukr/3206-17/
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порушення правил прокурорської етики; (д) порушення правил 

внутрішнього службового розпорядку.  

Про порушення прокурором службових обов’язків ідеться у 

випадках: (а) невиконання чи неналежного виконання ним своїх 

службових обов’язків; (б) необґрунтованого зволікання з розглядом 

звернення; (в) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках 

чи в порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність 

іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі 

шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, 

за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення; (г) публічне висловлювання, яке є порушенням 

презумпції невинуватості. 

Перейдемо далі до поглибленого аналізу підстав для притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності за порушення ним 

загальних обов’язків.  

1. Розголошення охоронюваної законом таємниці, що стала відомою 

прокуророві під час виконання ним своїх повноважень. Основною рисою 

діяльності прокурора є її пізнавальна сутність. Головна мета його 

діяльності полягає в пошуку, виявленні, дослідженні, аналізі, оцінці, 

передачі й використанні джерел інформації (доказів) про певні юридично 

значимі факти, події й обставини в межах покладених на прокуратуру 

функцій, а саме: (а) підтримання державного обвинувачення в суді; (б) 

представництво інтересів громадянина або держави в суді; (в) нагляд за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство; (г) контроль за дотриманням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також 

при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян.  

Так, за ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» [184] прокурор під час нагляду за додержанням законів під час 
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проведення оперативно-розшукової діяльності: безперешкодно входить в 

усі приміщення органів, які провадять оперативно-розшукову діяльність; 

вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти, що 

стосуються оперативно-розшукової діяльності, оперативно-розшукові 

справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та 

інші відомості щодо здійснення оперативно-розшукових заходів; доручає 

керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах 

перевірок з метою усунення порушень закону; дає письмові вказівки про 

проведення оперативно-розшукових заходів з метою попередження та 

виявлення злочинів, про розшук осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування 

кримінального покарання, безвісно відсутні; отримує пояснення щодо 

порушень вимог закону від посадових осіб органів, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність; перевіряє скарги на порушення законів 

органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з 

ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими 

матеріалами та ін. При здійсненні такої діяльності прокуророві стає 

відомою охоронювана законом таємниця.  

Таємниця – один з найважливіших інститутів, що визначає 

співвідношення інтересів особи, суспільства й держави, підстави й межі 

втручання останньої в недержавну сферу, а також ступінь інформаційної 

захищеності. Л. О. Красавчикова поняття «таємниця» трактує як 

відповідну інформацію про дії (стан чи інші обставини) певної особи 

(громадянина, організації, держави), що не підлягають розголошенню [185, 

с. 119]. І. В. Смолькова називає такі характерні ознаки таємниці як 

правової категорії: (а) це насамперед інформація (відомості), (б) вона має 

бути відома або довірена вузькому колу осіб, (в) вона може бути відома 

або довірена відповідним суб’єктам у силу їх професійної чи службової 

діяльності або здійснення певних доручень, (г) вона не підлягає 

розголошенню, (д) її розголошення може спричинити настання негативних 
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наслідків (матеріальну чи моральну шкоду її власникові, користувачеві або 

іншій особі); е) на особах, яким довірена інформація, що не підлягає 

розголошенню, лежить правовий обов’язок її зберігати, (є) за 

розголошення цих відомостей законом установлюється юридична 

відповідальність [1846, с. 26−29]. 

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту та з 

обмеженим доступом. До інформації з обмеженим доступом не можуть 

бути віднесені такі відомості: (а) про стан довкілля, якість харчових 

продуктів і предметів побуту; (б) про аварії, катастрофи, небезпечні 

природні явища та інші надзвичайні ситуації, що стались або можуть 

статися і загрожують безпеці людей; (в) про стан здоров'я населення, його 

життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне 

обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-

демографічні показники, стан правопорядку, освіти й культури населення; 

г) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, 

що міститься в архівних документах колишніх радянських органів 

державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 

1932−1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими 

представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів; д) про незаконні дії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб; е) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено 

відповідно до законів і міжнародних договорів України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України (статті 20 і 21 

Закону України «Про інформацію» [187]). 

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом 

таємниці, що міститься в речах і документах, належать:  

− інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації 

чи журналіста і яка надана їм за умови нерозголошення її авторства або 

джерела;  
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− відомості, які можуть становити лікарську таємницю;  

− відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних 

дій;  

− конфіденційна інформація, в тому числі, що містить комерційну 

таємницю;  

− відомості, які можуть становити банківську таємницю;  

− особисте листування особи та інші записи особистого характеру;  

− інформація, що знаходиться в операторів і провайдерів 

телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних 

послуг, в тому числі їх отримання, тривалості, змісту, маршрутів 

передавання тощо;  

− персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні 

або в базі персональних даних, яка знаходиться у їх володільця; 

− державна таємниця.  

Відомості, розголошення яких забороняється чинним 

законодавством або зумовлюється службовою необхідністю, які стали 

відомими і якими користуються обов’язків службові особи у процесі та 

при виконанні своїх службових обов’язків узагальнено іменуються 

«службова таємниця». Це матеріали, документи, інші відомості, якими 

користується особа в процесі та у зв'язку з виконанням своїх службових 

обов'язків, які забороняється розголошувати в будь-якій формі. Службова 

таємниця має відповідну моральну основу – професійну етику. Остання 

пов’язана з такою наукою як «деонтологія» – правила належної поведінки. 

Одним з непорушних правил професійної етики прокурора є обов’язок 

збереження від розголошення інформації, отриманої у процесі його 

діяльності. Належне збереження таємниці дає змогу отримати необхідні 

результати з найменшими затратами сил, засобів і часу, підвищує 

ефективність усієї роботи прокурора. При цьому треба пам’ятати, що 

надзвичайно важливо досягти оптимального поєднання гласності й 

таємниці. До ознак режиму службової таємниці належать:  
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− визначеність спеціальними нормами права діяльності фізичних та 

юридичних осіб;  

− вимушеність детальної регламентації діяльності державних 

органів;  

− необхідність введення додаткових правил або вилучення їх із 

загальнообов’язкових правових норм;  

− установлення особливого контролю за належним дотриманням 

правопорядку в царині дії особливого режиму і встановлення деяких 

обмежувальних заходів;  

− мета – встановлення оптимальних відносин у конкретній сфері, що 

забезпечує безпеку особи, суспільства і держави;  

− суб’єкти правовідносин за своїм статусом займають юридично 

нерівні позиції;  

− складається з правил, що визначають сукупність забезпечувальних 

елементів [188, с. 79]. 

Розголошення інформації, що становить охоронювану законом 

таємницю, є порушенням її режиму, а причини можна розглядати як 

загрози для цілісності й недоторканності таємниці. Інакше кажучи 

розголошенням є вчинення посадовою особою дій, унаслідок яких 

відомості, що становлять таємницю, стають або можуть стати надбанням 

інших. 

У наказі Генеральної прокуратури України №218 «Про організацію 

інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України» 

від 18 вересня 2015 р. [189] містяться такі приписи для органів 

прокуратури: 

– відповідно до статей 20 і 21 Закону України «Про інформацію» 

запобігати поширенню інформації, яка містить державну чи будь-яку іншу 

таємницю або конфіденційні відомості, стосовно яких законодавством 

установлено особливий порядок захисту; 

nau://ukr/2657-12|st20/
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– інформацію про результати досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях згідно зі ст. 222 КПК України 

оприлюднювати лише з дозволу слідчого або прокурора, який здійснює 

процесуальне керівництво, за умови, що це не зашкодить швидкому, 

повному й неупередженому розслідуванню й не призведе до порушення 

прав учасників кримінального провадження; 

– не допускати поширення даних про особу підозрюваного, 

обвинуваченого або підсудного до набрання щодо нього законної сили 

обвинувальним вироком суду, а стосовно потерпілого – без його згоди. 

2. Порушення встановленого законом порядку подання декларації 

про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. 

Відповідно до розд. VII «Фінансовий контроль» Закону України «Про 

запобігання корупції» прокурори щорічно до 1 квітня зобов'язані шляхом 

заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції подавати за минулий рік декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Подані декларації включаються до Єдиного державного 

реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, що формується й ведеться Нацагентством, 

яке забезпечує відкритий цілодобовий доступ до цього реєстру на своєму 

офіційному веб-сайті. Щодо декларацій, поданих суб’єктами 

декларування, Нацагентство провадить такі види контролю: (а) щодо 

своєчасності подання декларації, (б) щодо правильності й повноти її 

заповнення, (в) логічний та арифметичний контроль. Органи прокуратури 

зобов'язані перевіряти факт подання таких декларацій суб'єктами 

декларування (які в них працюють) і повідомляти Нацагентство про 

випадки їх неподання чи несвоєчасного подання. Якщо за результатами 

контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларації, 

Агентство письмово повідомляє орган прокуратури про цей факт, а суб'єкт 

декларування зобов’язаний протягом 10-ти днів з дня отримання цього 

nau://ukr/4651-17|st222/
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повідомлення подати декларацію. Одночасно Нацагентство письмово 

повідомляє про факт неподання декларації керівника орану прокуратури, в 

якому працює відповідний суб'єкт декларування, і спеціально 

уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. 

За п. 2 розд. XIII «Прикінцеві положення» вказаного вище Закону до 

початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, суб'єкти декларування подають декларації про майно, 

доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру в порядку, 

встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції». Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, 

встановленому цим же Законом. Про початок роботи системи подання та 

оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства 

з питань запобігання корупції. 

3. Учинення дій, що ганьблять звання прокурора й можуть викликати 

сумнів у його об’єктивності, неупередженості й незалежності, в чесності й 

непідкупності органів прокуратури. Поведінка, що ганьбить звання 

прокурора, – це діяння, що порушують вимоги його професійної етики: (а) 

аморальна поведінка; (б) поява в нетверезому чи іншому непристойному 

вигляді як у органі прокуратури, так і в громадських місцях; (в) сексуальне 

переслідування; (г) неповажне ставлення до колег і громадян; (д) 

поширення негативних думок і висловлювань щодо професійних навичок і 

персональних особливостей колег та ін. Діями, що викликають сумнів в 

об'єктивності, неупередженості та незалежності прокурора, є, наприклад, 

дії чи поведінка, які створюють уявлення, що при виконанні ним 

службових обов'язків, він перебуває під впливом інших осіб; показує 

упереджене ставлення щодо питань національності, мови, релігії, а так 

само інвалідності, сексуальної орієнтації, соціально-економічного стану 

nau://ukr/3206-17/
nau://ukr/3206-17/


158 

тощо, а під час виконання своїх повноважень або поза службою 

використовує расистську або шовіністичну термінологію тощо. 

Як приклад можна навести справу за позовом А. до Генеральної 

прокуратури України про визнання незаконним та скасування наказу про 

звільнення з посади та органів прокуратури, поновлення на роботі, 

стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Переглядаючи 

рішення судів у касаційному порядку, Вищий адміністративний суд 

України зазначив: розглядаючи питання про наявність законних підстав 

для притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності, суд першої 

інстанції повно та всебічно з'ясував обставини справи, дав належну оцінку 

дослідженим у судовому засіданні доказам: показанням чисельних свідків, 

письмовим доказам у виді різного роду документів, у тому числі й 

висновку службового розслідування, й дійшов обґрунтованого висновку, 

що в діях позивача при виконанні ним своїх посадових повноважень у 

період його роботи на посаді старшого помічника Генерального прокурора 

України мали місце факти систематичних порушень наказів Генерального 

прокурора України, Регламенту Генеральної прокуратури України, 

неодноразового перевищення наданих службових повноважень, порушень 

службової етики, зверхнього та грубого ставлення до працівників 

прокуратури, що ображало їх гідність. Суд першої інстанції в ухваленому 

рішенні обґрунтовано зазначив, що встановлені обставини дають підстави 

зробити висновок про неналежне виконання позивачем своїх посадових 

обов'язків та вчинення ним проступків, які ганьблять його як працівника 

прокуратури, що є несумісним з перебуванням його на роботі в органах 

прокуратури. У частині дотримання існуючого порядку звільнення 

позивача з органів прокуратури суд першої інстанції встановив, що його 

звільнення проведено відповідно до положень Дисциплінарного статуту 

прокуратури України, Інструкції про порядок проведення службового 

розслідування в органах прокуратури України, затвердженої наказом 

nau://ukr/1796-12/
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Генерального прокурора України від 21 лютого 2001 р., №69 [190], і 

чинного законодавства про працю [191]. 

4. Систематичне (два і більше разів протягом одного року) або 

одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. 

Слід погодитися з Г. В. Романенко, на думку якого етика в будь-якій 

царині людської життєдіяльності – це не просто сукупність норм 

поведінки, а передусім вимоги, що ставляться суспільством. Їх обсяг і 

характер залежить від поширення або, так би мовити, попиту на морально-

етичні норми в самому соціумі, їх авторитетності для кожного 

громадянина. Відсутність останньої змушує державу включати 

компенсаторний механізм за рахунок вимог, стандартів уже правового 

спрямування [192, с. 15]. Етичні норми службових відносин безпосередньо 

стосуються професійної діяльності прокурорів. Служба у відповідних 

органах повинна не тільки становити зразковий собою тип управління, а й 

бути взірцем моральності, вимоги до якої зумовлені: (а) належністю 

прокурорів до особливої професійно-статусної групи; (б) їх причетністю 

до прийняття важливих державних рішень; (в) наявністю у них владно-

розпорядчих повноважень; (г) поєднанням формально-процедурної 

регламентації дій цих осіб з можливістю прийняття вольових суб’єктивних 

рішень. 

Згідно з п. 2 розд. XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

прокуратуру» до затвердження Всеукраїнською конференцією працівників 

прокуратури Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури застосовуються положення Кодексу професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури, схваленого Всеукраїнською 

конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 р. та 

затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 

2012 р., №123. Дія цього Кодексу поширюється на всіх працівників органів 

прокуратури, науково-навчальних закладів та інших установ прокуратури, 

які мають класні чини, а також стажистів на посадах прокурорів 

nau://ukr/v0123900-12/
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прокуратури або слідчих. Його вимоги є обов'язковими з моменту 

призначення особи на посаду та ознайомлення з його положеннями, про 

що робиться письмовий запис в особовій справі працівника прокуратури. 

У ст. 4 цього Кодексу зазначено, що професійна діяльність 

працівників прокуратури ґрунтується на принципах: верховенства права та 

законності; поваги до прав і свобод людини і громадянина; незалежності та 

самостійності; політичної неупередженості та нейтральності; 

толерантності; рівності перед законом, презумпції невинуватості; 

справедливості та об'єктивності; професійної честі і гідності, формування 

довіри до прокуратури; конфіденційності; прозорості службової 

діяльності; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень; 

недопущення конфлікту інтересів; компетентності та професіоналізму; 

зразковості поведінки та дисциплінованості. 

Якщо із трактуванням словосполучення «систематичне порушення» 

все, здавалося б, зрозуміло (ним вважається порушення правил 

прокурорської етики два і більше разів протягом одного року), то до того, 

що саме є «грубим порушенням» виникають серйозні запитання. Указана 

категорія має всі ознаки оціночної. О. А. Степанова виокремлює у 

трудовому праві логічні, лінгвістичні та юридичні властивості оціночних 

понять. До останніх вона відносить: а) як правило, це поняття не 

конкретизовано в нормативному акті, який містить норми трудового права; 

б) його конкретизація здійснюється у процесі правозастосування, 

правотворчості, а також може стати підсумком наукових досліджень; в) 

воно надає суб'єктові правоконкретизуючої діяльності можливості 

самостійно оцінити фактичні обставини справи при обов'язковому 

дотриманні функціонального призначення нормативного припису [193, с. 

40−57].  

У результаті стикаємось із ситуацією, коли фактично відбувається 

своєрідне подвоєння оціночного характеру конструкції «грубе порушення 

правил прокурорської етики», адже обидва його складники − 
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«прокурорське етика» і «грубе порушення» − за своїм змістом є 

оціночними. Такий стан речей ні до чого іншого, як до погіршення 

правозастосовної практики, призвести не може. У випадках, де є 

можливість обмежити використання оціночних категорій, нормотворець 

може й повинен це зробити.  

Використання конструкції «систематичне порушення правил 

прокурорської етики» теж вважаємо невдалим. Для прикладу: Закон 

України «Про державну службу», який поширюється й на державних 

службовців органів прокуратури, в ч. 2 ст. 65 визнає  дисциплінарним 

проступком будь-яке порушення державним службовцем правил етичної 

поведінки, а не тільки систематичне. Як наслідок − маємо ситуацію, коли 

для одних прокурорів дисциплінарним проступком визнається порушення 

правил етичної поведінки, для других – систематичне або грубе порушення 

тих же правил. 

З метою підвищення авторитету моральних норм, яких повинне 

додержуватися прокурор при виконанні своїх службових обов'язків і поза 

службою, а також узгодження приписів чинного законодавства вважаємо 

за необхідне підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності визнавати будь-яке порушення правил прокурорської 

етики й викласти у відповідній редакції п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України 

«Про прокуратуру». 

5. Порушення правил внутрішнього службового розпорядку. 

Внутрішній трудовий розпорядок – це визначені нормами трудового права 

органiзацiя й порядок колективної трудової діяльності працівників, правові 

взаємовідносини їх між собою і з роботодавцями (їх представниками), а 

також пов’язані із цим трудові права й обов'язки зазначених суб’єктів [194, 

с. 154, 155]. О. А. Марушева характерними ознаками внутрішнього 

трудового розпорядку називає такі: а) його предметом є відносини з 

організації процесу праці, що складаються під час колективної трудової 

діяльності працюючих; б) указані відносини врегульовані нормами 
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трудового права; в) його метою є створення працівникам умов для 

раціонального використання робочого часу, підвищення продуктивності і 

якості праці; г) учасниками цих відносин є трудівники й роботодавець, у 

якого вони здійснюють свою трудову діяльність [195, с. 29, 30]. 

«Внутрішній трудовий розпорядок є складноорганізованою трудоправовою 

системою, що включає: (а) нормування праці, (б) режим робочого часу, (в) 

організацію й обслуговування робочих місць, (г) створення належних умов 

праці, і (д) заходи забезпечення трудової дисципліни», – робить висновок 

Д. С. Підкопай [196, с. 68]. 

Централізоване правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку здійснюється на підставі КЗпП, спеціальних законів, статутів і 

положень про дисципліну та інших нормативно-правових актів. 

О. М. Ярошенко підкреслює, що правові норми, які стосуються 

внутрішнього трудового розпорядку праці та його регламентації, хоча й 

містяться в переважній більшості глав КЗпП Україні, але розкидані по 

всьому його тексту. Так, у його ст. 29 гл. ІІІ «Трудовий договір» 

передбачає, що до початку роботи за укладеним трудовим договором 

власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити 

працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Згідно зі ст. 

52 гл. IV «Робочий час» при 5-денному робочому тижні тривалість 

щоденної роботи (зміни) встановлюється правилами внутрішнього 

трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або 

уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи чи організації з додержанням установленої тривалості робочого 

тижня. Відповідно до ст. 66 гл. V «Час відпочинку» час початку і 

закінчення перерви закріплюється правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. За ст. 143 гл. Х «Трудова дисципліна» до працівників 

підприємств, установ та організацій можуть застосовуватися будь-які 
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заохочення, що містяться в таких правилах, затверджених трудовими 

колективами [197, с. 132]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 142 КЗпП України трудовий розпорядок на 

підприємствах, в установах та організаціях визначається правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. Для вдосконалення організації праці, 

зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення 

раціонального використання робочого часу наказом Генерального 

прокурора України №73 від 5 липня 2011 р. введено у дію Правила 

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Генеральної 

прокуратури України [198], якими визначаються основні права та 

обов'язки працівників, режим роботи, засади регулювання трудових 

відносин, що запроваджуються з метою досягнення високої ефективності і 

якості роботи працівників. Усі питання, пов'язані з їх застосуванням, 

вирішує Генеральний прокурор України в межах наданих йому 

повноважень, а в передбачених чинним законодавством випадках, – 

спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. 

За п. 16 розглядуваних Правил основними обов'язками для всіх 

працівників Генеральної прокуратури України є: 

– дотримання Конституції України, Закону України «Про 

прокуратуру» та інших законів України, Регламенту Генеральної 

прокуратури України [199], цих Правил та інших нормативних актів 

Генерального прокурора України; 

– сприяння утвердженню верховенства закону, забезпеченню 

демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, 

норм та правил суспільного життя; 

– сумлінне виконання покладених на них функціональних обов'язків, 

своєчасне й точне виконання наказів, розпорядженнь, указівок й доручень 

керівництва Генеральної прокуратури України та керівників відповідних 

структурних підрозділів у межах їх повноважень; 

– прояв ініціативи в роботі, підвищення її якості та ефективності; 
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nau://ukr/1789-12/
nau://ukr/1789-12/
nau://ukr/v0053900-05/
nau://ukr/v0053900-05/


164 

– недопущення порушень прав і свобод людини, скоєння проступків, 

у тому числі корупційних проявів, які ганьблять їх як працівників 

прокуратури; 

– вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості 

виникнення конфлікту інтересів та невідкладне повідомлення 

безпосереднього керівника про його наявність; 

– зберігання державної таємниці, інформації про громадян, що стала 

відома під час виконання службових обов'язків, а також іншої інформації, 

яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню; 

– постійне вдосконалення своєї професійної майстерності; 

– дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, 

гігієни праці і протипожежної безпеки, передбачених відповідними 

правилами та інструкціями; 

– утримування в порядку свого робочого місця, економне витрачання 

матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів; 

– вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що 

створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, 

та негайне повідомлення про це керівництву Генеральної прокуратури 

України; 

– суворе дотримання вимоги щодо заборони паління тютюнових 

виробів на робочих місцях, сходах, у тамбурах, туалетах, складських та 

виробничих приміщеннях, крім спеціально відведених для цього місць 

обладнаних кімнат; 

– додержання ділового стилю одягу під час виконання службових 

обов'язків та перебування в приміщеннях Генеральної прокуратури 

України; 

– носіння форменого одягу під час урочистих заходів, а також у 

випадках, визначених керівництвом Генеральної прокуратури.  

Працівники керівного складу Генеральної прокуратури України у 

межах наданих їм повноважень зобов'язані: неухильно дотримуватися 
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вимог законодавства про працю; створювати для працівників умови, 

необхідні для ефективного виконання покладених на них обов'язків; 

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за 

результатами їх особистої роботи; вживати заходи, спрямовані на 

зміцнення трудової та виконавської дисципліни, дотримуватися 

встановленого режиму праці і відпочинку; забезпечувати вимоги охорони 

праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки 

відповідно до законодавства; сприяти організації оздоровлення та 

відпочинку працівників; застосовувати необхідні заходи з профілактики 

виробничого травматизму та захворювань; у передбачених законодавством 

випадках своєчасно надавати пільги і компенсації у зв'язку з умовами 

праці; забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, 

економічних і правових знань працівників. 

Обсяг функціональних обов'язків, які виконує кожен працівник за 

своєю посадою, спеціальністю, кваліфікацією, визначається законами 

України, виданими на їх виконання наказами, вказівками та 

розпорядженнями Генерального прокурора України, Регламентом 

Генеральної прокуратури України, положеннями про її структурні 

підрозділи, посадовими інструкціями та розподілом функціональних 

обов'язків, затвердженими у встановленому порядку, довідником типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і 

тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників. 

Невиконання чи неналежне виконання перелічених обов’язків є 

порушенням трудової дисципліни і тягне дисциплінарну відповідальність, 

чому і присвячено розд. VII Правил внутрішнього трудового розпорядку 

для працівників Генеральної прокуратури України 

За результатами проведеного дослідження отримано наступні 

теоретико-прикладні результати: 

nau://ukr/v0053900-05/
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1. З огляду на те, які саме обов’язки були порушені прокурором, 

підстави для його притягнення до дисциплінарної відповідальності можуть 

бути поділені на порушення ним обов’язків загальних та службових.  

2. До загальних обов’язків прокурора ч. 4 ст. 19 Закону України «Про 

прокуратуру» відносить: (а) виявлення поваги до осіб під час виконання 

своїх повноважень; (б) нерозголошення відомостей, що становлять 

охоронювану законом таємницю; (в) діяльність лише на підставі, в межах 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; (г) 

додержуватися правил прокурорської етики, недопущення поведінки, яка 

дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити 

авторитету останньої. Позаяк питання початку і кінця робочого часу 

прокурора, перерв, що надаються для відпочинку та прийняття їжі, умов і 

порядку перебування його у прокуратурі у вихідні, святкові та неробочі 

дні, а також після закінчення робочого часу є спільними для всіх 

прокурорів, вимогу щодо дотримання ними правил внутрішнього 

службового розпорядку слід додатково віднести до загальних обов’язків 

цієї категорії посадовців і зафіксувати це законодавчо. 

3. До підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності у зв’язку з порушенням ним загальних обов’язків 

належать: (а) розголошення охоронюванаї законом таємниці, що стала 

відомою прокуророві під час виконання ним своїх повноважень; (б) 

порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, 

доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру; (в) учинення дій, 

що ганблять звання прокурора і можуть викликати сумнів у його 

об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та 

непідкупності органів прокуратури; (г) порушення правил прокурорської 

етики; (д) порушення правил внутрішнього службового розпорядку.  

4. Визнаючи «одноразове грубе порушення правил прокурорської 

етики» самостійною підставою для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності, стикаємось із ситуацією, коли фактично 
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відбувається своєрідне подвоєння оціночного характеру цієї категорії, 

адже обидва її складники − «прокурорське етика» і «грубе порушення» − 

за своїм змістом є оціночними. Такий стан речей ні до чого іншого, як до 

значного погіршення правозастосовної практики, призвести не може. У 

випадках, коли є можливість обмежити використання оціночних категорій, 

нормотворець може й повинен це зробити.  

Використання конструкції «систематичне порушення правил 

прокурорської етики» теж вважаємо невдалим. Для прикладу: Закон 

України «Про державну службу», який поширюється й на державних 

службовців органів прокуратури, в ч. 2 ст. 65 визнає дисциплінарним 

проступком визнає будь-яке порушення державним службовцем правил 

етичної поведінки, а не тільки систематичне. Як наслідок – маємо 

ситуацію, коли для одних прокурорів дисциплінарним проступком 

визнається порушення правил етичної поведінки, для других – 

систематичне або грубе порушення тих же правил. 

З метою підвищення авторитету моральних норм, яких повинне 

додержуватися прокурор при виконанні своїх службових обов'язків і поза 

службою, а також узгодження приписів чинного законодавства підставою 

для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності доцільно 

визнавати будь-яке порушення правил прокурорської етики й викласти у 

відповідній редакції п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру». 

 

 

 

3.2. Порушення прокурором службових обов’язків 

Про порушення прокурором службових обов’язків як про підставу 

для його притягнення до дисциплінарної відповідальності за ч. 1 ст. 43 

Закону України «Про прокуратуру» йдеться у випадках: а) невиконання чи 

неналежне виконання ним своїх службових обов’язків; б) 

необґрунтованого зволікання з розглядом звернень; в) його втручання чи 
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будь-який інший вплив у випадках чи порядку, не передбачених 

законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, 

посадових осіб чи суддів за відсутності при цьому ознак адміністративного 

чи кримінального правопорушення; г) публічне висловлювання, яке є 

порушенням презумпції невинуватості. Загалом позитивно оцінюючи цей 

перелік, вважаємо, що з метою запобігання зловживанню правами, 

зміцнення службової й виконавської дисципліни, підвищення ефективності 

і якості роботи прокурорів коло дисциплінарних проступків указаної 

категорії працівників слід доповнити використанням ними наданих їм 

повноважень у приватних інтересах або в неправомірних інтересах інших 

осіб.  

Перейдемо далі до поглибленого аналізу підстав для притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності за порушення ним 

покладених на нього службових обов’язків.  

1. Невиконання чи неналежне виконання прокурором своїх 

службових обов’язків. На противагу загальним обов’язкам прокурора, 

названим у ч. 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», службові 

обов’язки цієї посадової особи розкриті в розд. IV цього Закону та в інших 

нормативних документах, що стосуються повноважень прокурора щодо 

виконання покладених на нього функцій. Наприклад, за ст. 36 КПК 

України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, уповноважений:  

– розпочинати досудове розслідування;  

– мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, 

що стосуються досудового розслідування;  

– доручати органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування;  

– доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 

встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних 
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слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки 

щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – 

особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії;  

– доручати проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;  

– скасовувати незаконні й необґрунтовані постанови слідчих;  

– ініціювати перед керівником органу досудового розслідування 

питання про відсторонення слідчого від проведення досудового 

розслідування і призначення іншого слідчого, для його відводу, або у 

випадку неефективного досудового розслідування;  

– приймати процесуальні рішення, у тому числі щодо закриття 

кримінального провадження та продовження строків досудового 

розслідування;  

– погоджувати або відмовляти в погодженні клопотань слідчого до 

слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій чи самостійно 

подавати слідчому судді такі клопотання;  

– повідомляти особі про підозру;  

– пред’являти цивільний позов в інтересах держави і громадян, які 

через фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, 

похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні 

самостійно захистити свої права;  

– затверджувати чи відмовляти в затвердженні обвинувального акта, 

клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи 

зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи 

зазначені клопотання;  

– звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;  
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– підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від 

підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати 

додаткове обвинувачення;  

– погоджувати запит органу досудового розслідування про 

міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або 

самостійно звертатися з таким клопотанням;  

– доручати органу досудового розслідування виконання запиту 

(доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну 

правову допомогу або перейняття кримінального провадження, перевіряти 

повноту й законність проведення процесуальних дій, а також повноту, 

всебічність та об’єктивність розслідування у перейнятому кримінальному 

провадженні;  

– перевіряти перед направленням прокуророві вищого рівня 

документи органу досудового розслідування про видачу особи, повертати 

їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі документи 

необґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України чи законам 

України;  

– доручати органам досудового розслідування проведення розшуку й 

затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами 

України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи за 

запитом компетентного органу іноземної держави;  

– оскаржувати судові рішення;  

– здійснювати інші повноваження. 

2. Необґрунтоване зволікання працівниками прокуратури з 

розглядом звернень. 

В умовах кардинальних змін у політичному й економічному житті 

України одним з важливих напрямків діяльності управлінського апарату є 

робота зі зверненнями громадян. Шляхом звернення до державних органів 

останні реалізують своє конституційне право безпосередньо брати участь в 
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управлінні справами держави. З одного боку, організація своєчасного і 

правильного розгляду звернень таких дозволяє здійснювати громадський 

контроль за державним апаратом, домагатися поновлення порушених прав 

і законних інтересів, забезпечення соціальної справедливості, а з другого – 

інформаційно-аналітична робота зі зверненнями сприяє широкому 

інформуванню керівництва про найбільш гострі питання, які порушуються 

в них. 

Громадяни України мають право звернутися до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації й посадових 

осіб із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх 

функціональних обов'язків, статутної діяльності, із заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів чи зі скаргою про їх порушення. 

Кількість звернень громадян відображає, з одного боку, соціальну 

активність останніх, а з другого – певні негативні явища, недоліки в роботі 

апарату, недосконалість самої організації таких звернень, прогалини в 

чинному законодавстві. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені 

в письмовій або усній формі їх пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання) і скарги. 

Розгляд звернень в органах прокуратури здійснюється відповідно до 

Конституції України, Законів України «Про звернення громадян» [200], 

«Про прокуратуру», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» [201], «Про статус народного депутата України» [202], «Про 

статус депутатів місцевих рад» [203], «Про Регламент Верховної Ради 

України» [204], «Про комітети Верховної Ради України» [205] та інших 

законодавчих актів. 

М. Н. Берідзе провадження зі зверненнями громадян трактує як 

діяльність уповноважених суб’єктів, що здійснюється в адміністративно-

процесуальній формі. Серед основних завдань цього провадження вчений 
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вбачає: (а) своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин 

кожного звернення; (б) вирішення звернення в точній відповідності з 

існуючим законодавством; (в) виявлення причин та умов, які спонукали 

громадянина здійснити звернення; (г) забезпечення виконання винесеної 

постанови; (д) здійснення юридичної роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо дотримання законів, і зміцнення законності [206, с. 46, 47]. 

Розгляду таких звернень регламентується Інструкцією про порядок 

розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, 

затвердженою наказом Генерального прокурора України від 27 грудня 

2014 р., №9гн [207]. Порядок розгляду звернень громадян здійснюється на 

принципах: (а) законності (в межах повноважень та у спосіб, визначений 

Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами); (б) 

об'єктивності (з урахуванням усіх обставин, що мають значення для 

прийняття рішення); (в) незалежності (незалежності прокурора від будь-

якого незаконного впливу, тиску, втручання під час розгляду звернення); 

(г) неупередженості (недопущення впливу заздалегідь сформованої 

негативної думки на прийняття рішення); (д) своєчасності (з дотриманням 

строків розгляду звернення відповідно до вимог чинного законодавства); 

(е) добросовісності (сумлінної й чесної поведінки при розгляді звернень); 

(є) превентивності (недопущення надходження повторних звернень з 

аналогічних питань, щодо яких уже прийнято рішення й надана відповідь 

заявникові); (ж) неприпустимості дискримінації за будь-якими ознаками; 

(з) заборони переслідувань за подання звернення. 

Організацію роботи щодо особистого прийому громадян, розгляду 

звернень, доступу до публічної інформації в органах прокуратури 

покладено: (а) в Генеральній прокуратурі України й регіональних 

прокуратурах – на підрозділи з організації прийому громадян, розгляду 

звернень і запитів; (б) у місцевих прокуратурах – на їх керівників, перших 

заступників та заступників цих керівників у межах їх повноважень [208]. 

nau://ukr/254к/96-ВР/


173 

Основними віхами механізму реалізації суб’єктивного права 

громадян на подання звернень є стадії цього виду провадження, що 

визначаються як сукупність відповідних дій уповноважених на те 

державних органів, посадових осіб і громадян, об’єднаних обов’язком 

процесуальних цілей і завдань, що постають перед ними на певному етапі. 

Ю. М. Козлов до числа таких стадій відносить: (а) прийом скарг і заяв, (б) 

їх розгляд, (в) розслідування скарг і заяв, (г) ухвалення рішення по них і 

контроль за виконанням вжитих заходів, (д) аналіз скарг і заяв, 

узагальнення досвіду роботи з їх вирішення [209, с. 29]. 

Звернення громадян вирішуються протягом місяця з дня 

надходження в прокуратуру, а ті, що не потребують додаткового вивчення 

й перевірки, – не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено 

Законом України «Про звернення громадян». Рішення про подовження 

строку розгляду звернення приймається заступником Генерального 

прокурора, прокурором обласного чи районного рівня за вмотивованим 

рапортом виконавця, але не більше як до 45 днів, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення. Запит народного депутата України 

вирішується в 15-денний або інший установлений Верховною Радою 

України термін. Запит депутата місцевої ради – у строк, установлений цією 

радою. Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради 

вирішується протягом 10-ти днів. Лист народного депутата України, 

депутата місцевої ради за заявою чи скаргою громадянина вирішується в 

місячний термін. Подовження строку розгляду депутатського документа 

здійснюється за вмотивованим рапортом виконавця, але не більше як до 30 

днів, про що повідомляється депутатові і громадянинові, в інтересах якого 

надійшло звернення, а щодо запиту – також голові відповідної ради. 

Проголошена на пленарному засіданні Верховної Ради України заява 

народного депутата України розглядається в місячний строк. Термін 

розгляду звернення обчислюється з дня його реєстрації у прокуратурі. 
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3. Втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи 

порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого 

прокурора, службових, посадових осіб чи суддів за відсутності при цьому 

ознак адміністративного чи кримінального правопорушення. Здійснюючи 

функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного 

впливу, тиску, втручання й керується у своїй діяльності лише 

Конституцією й законами України. Згідно зі ст. 7 Кодексу професійної 

етики та поведінки працівників прокуратури при виконанні службових 

обов'язків працівник прокуратури має бути незалежним від будь-якого 

впливу, тиску чи втручання в його професійну діяльність, у тому числі 

органів влади й органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. 

Він зобов'язаний активно й у визначений законодавством спосіб 

протистояти спробам посягання на його самостійність. У прийнятті 

конкретних рішень прокуророві належить бути незалежним і керуватися 

виключно вимогами закону, оцінкою отриманої інформації, морально-

етичними принципами професії і своїми переконаннями, відмежовуватися 

від будь-яких корисливих і приватних інтересів, політичного впливу, тиску 

з боку громадськості і засобів масової інформації. 

У той же час і самому прокуророві заборонено втручатись у 

службову діяльність іншого прокурора, службових і посадових осіб чи 

суддів. Так, за ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

втручання у відправлення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який 

спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання й 

поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою впливу 

на безсторонність суду забороняється й тягне за собою встановлену 

законом відповідальність. Стаття 21 Кодексу професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури містить такий припис: «Працівник 

прокуратури не повинен втручатися в діяльність органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли їх рішення, дії 

чи бездіяльність суперечать законодавству та потребують заходів 
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прокурорського реагування. Він має у межах повноважень співпрацювати з 

ними при виконанні своїх службових обов'язків і здійсненні заходів щодо 

зміцнення законності і правопорядку, якщо це не суперечить принципу 

його незалежності, має додержуватися вимог законодавства щодо членства 

в колегіальних органах». 

При цьому втручання чи будь-який інший вплив прокурора є 

підставою дисциплінарної відповідальності тільки за відсутності в його 

діях ознак адміністративного чи кримінального правопорушення. Стаття 

11 КК України [210] визначає злочин як передбачене цим Кодексом 

суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), учинене 

суб'єктом злочину. «Адміністративним правопорушенням (проступком) 

визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи 

бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і 

свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом 

передбачено адміністративну відповідальність», – говориться у ст. 9 

КУпАП [211]. 

4. Публічне висловлювання прокурора, яке є порушенням презумпції 

невинуватості. Важливе значення у процесі пізнання має припущення. 

Людина як суб’єкт, який отримує знання про об’єкт, його властивості, 

висуває припущення про наявність подібних ознак у інших об’єктів, 

перевіряє це, використовує у своїй діяльності, осмислює й пізнає об’єкт 

глибше. Підґрунтям утворення й існування презумпцій є загальний 

причинно обумовлений зв’язок предметів і явищ оточуючого світу. З точки 

зору Р. Д. Ляшенко, презумпція передбачає розумову діяльність людини, 

яка за допомогою індукції може припустити існування невідомого факту, 

що ґрунтується на зв’язку з фактом, який вже не раз спостерігався чи був 

підтверджений на практиці. У процесі спостереження подібних явищ 

відбувається фіксація уваги на повторюваності в них певних ознак. 

Тривала повторюваність наводить на думку, що кожна з ознак є загальною 

для всіх явищ певного виду [212, с. 32]. Презумпція дозволяє зробити 
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висновок про існування обставини, що підлягає встановленню, лише з 

певним ступенем вірогідності. 

Презумпція може ефективно регулювати суспільні відносини після 

включення її до системи правових норм. З. М. Черніловський стверджує, 

що правова презумпція – це явище, яке за походженням набагато старіше 

від римського права й самої латини. На його думку, першою виникла 

номологічна презумпція, або презумпція знання закону [213, с. 98]. Як 

елемент правової системи, вона існує і розвивається в межах останньої, є 

загальнообов’язковою, а її порушення або неправильне використання 

спричиняє застосування до винного суб’єкта санкцій. 

В. К. Бабаєв формулює таку дефініцію розглядуваної категорії: 

«Презумпція – це закріплене в нормах права припущення про наявність чи 

відсутність юридичних фактів, яке ґрунтується на зв’язку між ними й 

наявними фактами і яке підтверджене попереднім досвідом». Фахівець 

виділяє такі її ознаки: (а) презумпція відображає «звичайний порядок» 

зв’язків між предметами і явищами тільки у сфері права, або у зв’язку з 

ним; (б) її використання є наперед визначеним завданням правового 

регулювання; (в) вона прямо або побічно закріплюється в нормах права або 

у правових актах [214, с. 14]. 

Універсальним конституційно-правовим принципом є презумпція 

невинуватості. Хоча в кожній галузі права її дія має свої особливості, 

принципова сутність її впливу залишається універсальною: особа 

вважається невинуватою й не може зазнати покарання, доки її вину не буде 

доведено у встановленому законом порядку. За ч. 2 ст. 2 КК України особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може зазнати 

кримінального покарання, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ця презумпція бере 

початок у ч. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини [215]: «Кожна 

людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися 

невинуватою доти, поки її винуватість не буде встановлена в законному 
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порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй 

забезпечують усі можливості для захисту». Стаття 7 КУпАП закріплює, що 

ніхто не може зазнати заходу впливу у зв’язку з адміністративним 

правопорушенням, інакше як на підставах і в порядку, встановлених 

законом. 

Трудове право виходить з того, що працівник вважається невинуватим 

доки роботодавець не доведе, що він винен у невиконанні чи неналежному 

виконанні взятих на себе трудових обов’язків. Це положення випливає зі 

змісту ст. 138 КЗпП України, в якій зазначається, що для покладення на 

працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або 

уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених 

статтею 130 цього Кодексу: «При покладенні матеріальної 

відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються 

шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, 

лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли 

така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними 

протиправними діями (бездіяльністю) працівника».  

Презумпція невинуватості у своєму матеріально-правовому значенні є 

проявом поваги до громадян, яких підозрюють у вчиненні 

правопорушення. У процесуальному значенні вона діє на всіх стадіях 

притягнення особи до юридичної відповідальності й передбачає, що особа 

не зобов’язана доводити свою невинуватість, а її вина може 

встановлюватися виключно у передбаченому законом порядку. 

5. Використанням прокурорм своїх повноважень у приватних 

інтересах або в неправомірних інтересах інших осіб. Із давніх часів 

правителі та їх представники, володіючи необмеженим обсягом 

повноважень і не будучи стримуваними при здійсненні своєї влади нічим, 

крім власного світогляду, правителі та їх представники допускали 

порушення прав людини. Г. Ф. Шершеневич писав: «Державна влада 

необмежена в прояві своєї сили. Але якщо юридично для державної влади 
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немає меж, тому що вона, подібно вершині, що височіє над хмарами, стоїть 

над правом, а не під правом, – то, питається, чи немає меж її сваволі в 

чому-небудь іншому, крім права? Безсумнівно, що кордони свавілля 

державної влади дані самими умовами суспільного життя. Одна межа дана 

тим, що пануючі сини свого часу, є дітьми того ж суспільства… Друга 

межа сваволі державної влади дана ступенем готовності населення 

підкорятися владі. Якщо державна влада дозволить собі занадто різко 

переступити межі того, з чим може примиритися народний світогляд, то 

вона повинна очікувати невдоволення з боку підвладних. Форми цього 

невдоволення можуть бути різні – від глухого нарікання до збройного 

повстання» [217, с. 40, 41]. 

Під зловживанням владою розуміється її застосування в корисливих 

інтересах, а також досягнення поставленої мети засобами, які їй не 

відповідають. На жаль, указані негативні явища в окремих випадках мають 

місце й у прокуратурі. 

Приватний інтерес (майновий чи немайновий) завжди зумовлений 

особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими 

відносинами з фізичними або юридичними особами. Він має місце у тому 

числі й у зв'язку із членством або діяльністю у громадських, політичних, 

релігійних чи інших організаціях. 

Згідно зі ст. 18 Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури працівник прокуратури не вправі використовувати своє 

службове становище в особистих інтересах або в інтересах інших осіб. У 

разі явного порушення закону, очевидцем якого він став працівник 

прокуратури вживає всіх можливих передбачених законодавством заходів 

для припинення протиправних дій і притягнення винних осіб до 

відповідальності. Працівникові прокуратури слід уникати особистих 

зв'язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на 

його неупередженість і об'єктивність виконання професійних обов'язків, 

скомпрометувати високе звання працівника прокуратури, не допускати дій, 
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висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації й 

авторитету прокуратури, викликати негативний громадський резонанс. 

При з'ясуванні будь-яких обставин з представниками правоохоронних і 

контролюючих органів йому не слід використовувати свій службовий 

статус з метою ухилення від відповідальності, в тому числі посвідчення 

працівника прокуратури. 

Досконале вивчення випадків порушення прокурорами своїх 

службових обов’язків дозволило отримати певні результати і зробити 

наукові висновки, що мають теоретико-прикладне значення. 

1. Про порушення прокурором службових обов’язків як підставу для 

притягнення його до дисциплінарної відповідальності за ч. 1 ст. 43 Закону 

України «Про прокуратуру» йдеться у випадках: (а) невиконання чи 

неналежного виконання службових обов’язків, (б) необґрунтованого 

зволікання прокурора з розглядом звернення, (в) його втручання чи будь-

який інший вплив у не передбачених законодавством випадках у службову 

діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів за 

відсутності при цьому ознак адміністративного або кримінального 

правопорушення, (г) публічного висловлювання, яке є порушенням 

презумпції невинуватості.  

2. Позитивно оцінюючи наведений перелік підстав, вважаємо, що для 

запобігання зловживання прокурорами своїми правами, зміцнення 

службової й виконавської дисципліни, підвищення ефективності і якості 

роботи, коло дисциплінарних проступків указаної категорії працівників 

слід доповнити використанням ними повноважень у приватних інтересах 

або в неправомірних інтересах інших осіб.  
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Висновки до розділу 3 

Поглиблене вивчення видів дисциплінарних проступків прокурорів 

надало можливість зробити відповідні наукові узагальнення і 

сформулювати практичні рекомендації. 

1. Виходячи з того, які саме обов’язки були порушені прокурором, 

підстави для його притягнення до дисциплінарної відповідальності можуть 

бути поділені на порушення ним обов’язків загальних і службових.  

2. До загальних обов’язків прокурора ч. 4 ст. 19 Закону України «Про 

прокуратуру» відносить: (а) виявлення поваги до осіб під час виконання 

своїх повноважень; (б) нерозголошення відомостей, що становлять 

охоронювану законом таємницю; (в) діяльність лише на підставі, в межах 

та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України; (г) 

додержування правил прокурорської етики, недопущення поведінки, яка 

дискредитує працівника як представника прокуратури й може зашкодити 

авторитету останньої. Позаяк питання початку й кінця робочого часу 

прокурора, перерв, що надаються для відпочинку і прийняття їжі, умов і 

порядку перебування його в прокуратурі у вихідні, святкові й неробочі дні, 

а також після закінчення робочого часу є спільними для всіх прокурорів, 

вимогу щодо дотримання правил внутрішнього службового розпорядку 

слід додатково віднести до загальних обов’язків цієї категорії посадовців і 

зафіксувати це законодавчо. 

3. До підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності у зв’язку з порушенням ним загальних обов’язків 

належать: (а) розголошення охоронюваної законом таємниці, що стала 

відомою прокуророві під час виконання ним своїх повноважень; (б) 

порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, 

доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру; (в) вчинення дій, 

що ганблять звання прокурора й можуть викликати сумнів у його 

об’єктивності, неупередженості й незалежності, в чесності й непідкупності 
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органів прокуратури; (г) порушення правил прокурорської етики; (д) 

порушення правил внутрішнього службового розпорядку.  

4. Визнаючи «одноразове грубе порушення правил прокурорської 

етики» самостійною підставою для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності стикаємось із ситуацією, коли фактично 

відбувається своєрідне подвоєння оціночного характеру цієї категорії, 

адже обидвіа її складники – «прокурорське етика» і «грубе порушення» – 

за своїм змістом є оціночними. Такий стан речей ні до чого іншого, як до 

значного погіршення правозастосовної практики, призвести не може. У 

випадках, коли є можливість обмежити використання оціночних категорій, 

нормотворець може й повинен це зробити.  

Використання конструкції «систематичне порушення правил 

прокурорської етики» як підстави для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності теж вважаємо невдалим. Для прикладу: Закон України 

«Про державну службу», який поширюється на державних службовців 

органів прокуратури, в ч. 2 ст. 65 визнає дисциплінарним проступком 

визнає будь-яке порушення державним службовцем правил етичної 

поведінки, а не тільки систематичне. Як наслідок – маємо ситуацію, коли 

для одних прокурорів дисциплінарним проступком визнається порушення 

правил етичної поведінки, для других – систематичне або грубе порушення 

тих же правил. 

З метою підвищення авторитету моральних норм, яких повинен 

додержуватися прокурор при виконанні своїх службових обов'язків і поза 

службою, а також узгодження приписів чинного законодавства підставою 

для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності доцільно 

визнавати будь-яке порушення правил прокурорської етики й викласти це 

у відповідній редакції п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру». 

5. Про порушення прокурором службових обов’язків як підставу для 

притягнення його до дисциплінарної відповідальності за ч. 1 ст. 43 Закону 

України «Про прокуратуру» йдеться у випадках: (а) невиконання чи 
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неналежного виконання ним своїх службових обов’язків; (б) 

необґрунтованого зволікання прокурора з розглядом звернення; (в) його 

втручання чи будь-який у не передбачених законодавством випадках, у 

службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи 

суддів за відсутності при цьому ознак адміністративного або 

кримінального правопорушення; (г) публічного висловлювання прокурора, 

яке є порушенням презумпції невинуватості.  

6. З метою запобігання зловживання прокурорами своїми правами, 

зміцнення службової й виконавської дисципліни, підвищення ефективності 

і якості роботи, коло дисциплінарних проступків указаної категорії 

працівників слід доповнити використанням ними повноважень у 

приватних інтересах або в неправомірних інтересах інших осіб.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в тому, щоб з урахуванням досягнень 

юридичної науки загалом і науки трудового права, зокрема, вимог чинного 

законодавства про прокуратуру і статус прокурорів, напрацювань 

правозастосовної практики визначити сутність, особливості й основні 

принципи дисциплінарної відповідальності прокурорів, охарактеризувати 

порядок її реалізації і сформулювати конкретні рекомендації з 

удосконалення нормативно-правового забезпечення в цій сфері. У 

результаті проведеного дослідження отримані нижченаведені основні 

висновки і пропозиції: 

1. Дисциплінарна відповідальність прокурора – це застосування до 

прокурорів, винних у невиконанні або неналежному виконанні своїх 

службових обов'язків, у порушенні законодавчо встановлених обмежень і 

заборон, у вчиненні дій, що дискредитують їх як представників 

прокуратури, й можуть зашкодити авторитету прокуратури загалом, 

дисциплінарних стягнень у виді обмежень особистого або організаційного 

характеру в порядку дисциплінарного провадження. 

2. Дисциплінарну відповідальність прокурора характеризують такі 

суттєві особливості: (а) власна підстава – законодавчо визначене коло 

діянь, які є дисциплінарними проступками; (б) спеціальний суб’єкт 

дисциплінарного проступку – прокурор; (в) спеціальний суб’єкт 

дисциплінарної влади – вищестоящий прокурор, який у межах своїх 

повноважень на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення; 

(г) особливий порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності – 

дисциплінарне провадження; (д) розширений перелік видів 

дисциплінарних стягнень; (е) специфічні правові наслідки притягнення до 



184 

дисциплінарної відповідальності; (є) спеціальна процедура оскарження 

рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження. 

3. Становлення й розвиток правового регулювання дисциплінарної 

відповідальності працівників прокуратури в Україні включає такі періоди: 

− 1-й (до 1917 р.); 

− 2-й (радянський період) об’єднує 2 етапи: (а) 1922-1954 роки; (б) 

1955-1990 роки.  

− 3-й (сучасний період) об’єднує 2 етапи: (а) 1991 р. – до 15 липня 

2015 р.; (б) з 15 липня 2015 р. до сьогодення 

Виокремлено і проаналізовано суттєві тенденції кожного із цих 

періодів. 

4. У зарубіжних державах прокурорські працівники можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності: (а) за невиконання або 

неналежне виконання покладених на них службових обов'язків і за 

перевищення посадових повноважень; (б) за недотримання обмежень, 

пов'язаних зі службою в органах прокуратури; (в) за вчинення дій, які 

дискредитують звання прокурорського працівника і які несумісні зі 

службою в цих органах. У переважній більшості країн законом 

визначається вичерпний перелік порушень, за які прокурори притягаються 

до дисциплінарної відповідальності. 

Правом притягати до дисциплінарної відповідальності володіють або 

Генеральний прокурор і підпорядковані йому прокурори, або спеціально 

створена дисциплінарна колегія. Обсяг дисциплінарних прав Генерального 

прокурора і підпорядкованих йому прокурорів визначається 

законодавством за принципом: чим більшу посаду обіймає прокурор, тим 

ширшим є коло його дисциплінарних прав. Якщо ступінь тяжкості 

проступку вимагає накладення на прокурорського працівника стягнення, 

яке не вправі накладати конкретний прокурор, він звертається з 

відповідним поданням до вищестоящого прокурора, який має право 

скасувати накладене стягнення, накласти інше − менш або більш суворе 



185 

стягнення, обґрунтувавши у спеціальному наказі своє рішення. Керівник, 

який перевищив надані йому дисциплінарні права, несе за це 

дисциплінарну відповідальність, а накази про стягнення скасовуються. 

Дисциплінарна колегія має право накласти дисциплінарне стягнення 

або відхилити пропозицію про його накладення і припинити 

дисциплінарне провадження. Вона може припинити дисциплінарне 

провадження через необґрунтованість притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, закінчення строків притягнення до останньої або 

недоцільність накладення дисциплінарного стягнення. 

Службове розслідування (перевірка) провадиться за рішенням 

керівника за необхідності виявлення причин, характеру й обставин 

учиненого співробітником прокуратури проступку. Працівник, щодо якого 

здійснюється розслідування, може бути відсторонений від посади на 

період його проведення до вирішення питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, але не більше законодавчо встановленого 

строку. За час відсторонення від посади йому виплачується заробітна плата 

(грошове забезпечення). При проведенні розслідування повинні бути вжиті 

заходи до об'єктивного і всебічного встановлення: (а) факту вчинення 

дисциплінарного проступку; (б) причин та умов, що сприяли цьому; (в) 

характеру й розміру шкоди, заподіяної в результаті вчинення проступку; 

(г) наявності або відсутності обставин, що перешкоджають проходженню 

співробітником подальшої служби.  

5. Легальна дефініція поняття «дисциплінарне провадження», 

зафіксована в ч. 1 ст. 45 Закону України «Про прокуратуру», містить певні 

недоліки, а саме: (а) процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією прокурорів скарги (заяви) про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку впорядковується виключно Законом України 

«Про прокуратуру», дія ж інших законодавчих актів (приміром, КЗпП 

України) на вказану процедуру не поширюється; (б) КДКП не тільки 

розглядає скаргу, а й (що більш важливо) зобов’язана прийняти по ній 
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рішення; (в) у визначенні розглядуваного поняття бракує вказівки на мету 

дисциплінарного провадження.  

З урахуванням наведеного пропонується законодавчо закріпити таку 

дефініцію: «Дисциплінарне провадження – це врегульована Законом 

України «Про прокуратуру» процедура розгляду і прийняття 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів скарги (заяви), в 

якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку, з метою встановлення обставин, що можуть бути підставою для 

застосування щодо нього дисциплінарної відповідальності». 

6. Дисциплінарне провадження щодо прокурора проходить певні 

стадії – відносно відособлені групи правозастосовчих дій (операцій), що 

виражають динаміку дисциплінарної відповідальності цієї категорії 

працівників, як-от: (а) відкриття дисциплінарного провадження; (б) 

перевірка членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

скарги (заяви) щодо вчинення дисциплінарного проступку; (в) підготовка 

Комісією висновку за результатами перевірки; (г) розгляд Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісією прокурорів висновку щодо дисциплінарного 

проступку; (д) прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів рішення; (е) оприлюднення й виконання цього рішення. 

7. Правові принципи дисциплінарного провадження щодо прокурорів 

– це вихідні начала й основоположні критерії, які покладені в основу 

порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, що 

виражають його єдність, мету, сутність і зміст, та спрямовані на 

всесторонню реалізацію прав і законних інтересів учасників указаного 

провадження і які шляхом нормативного закріплення набувають ознак 

загальнообов'язковості. 

Систему принципів дисциплінарного провадження щодо прокурорів 

утворюють: законність, незалежність, комплексність, швидкість, 

невідворотність дисциплінарної відповідальності, рівність і змагальність, 

гласність. 
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8. З огляду на те, які саме обов’язки були порушені, підстави для 

притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності можуть бути 

поділені на порушення ним обов’язків загальних і службових.  

9. До загальних обов’язків прокурора ч. 4 ст. 19 Закону України «Про 

прокуратуру» відносить: (а) виявлення поваги до осіб під час здійснення 

ним своїх повноважень; (б) нерозголошення відомостей, що становлять 

охоронювану законом таємницю; (в) діяльність лише на підставі, в межах 

та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України; (г) 

додержання правил прокурорської етики, недопущення поведінки, яка 

може дискредитувати його як представника прокуратури чи зашкодити її 

авторитету. Позаяк питання початку й кінця робочого часу прокурора, 

перерв, що надаються для відпочинку і прийняття їжі, умов і порядку 

перебування його у прокуратурі у вихідні, святкові й неробочі дні, а також 

після закінчення робочого часу є спільними для всіх прокурорів, вимогу 

щодо дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку слід 

додатково віднести до загальних обов’язків цієї категорії посадовців і 

зафіксувати це у законодавчо. 

До підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності у зв’язку з порушенням ним загальних обов’язків 

належать:  

(а) розголошення охоронюваної законом таємниці, що стала відомою 

прокуророві під час виконання ним своїх повноважень;  

(б) порушення встановленого законом порядку подання декларації 

про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру;  

(в) учинення дій, що ганьблять звання прокурора й можуть 

викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості й незалежності, в 

чесності й непідкупності органів прокуратури;  

(г) порушення правил прокурорської етики;  

(д) порушення правил внутрішнього службового розпорядку.  

nau://ukr/254к/96-ВР/
nau://ukr/3206-17/
nau://ukr/3206-17/
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10. Визнаючи «одноразове грубе порушення правил прокурорської 

етики» самостійною підставою для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності стикаємось із ситуацією, коли фактично 

відбувається своєрідне подвоєння оціночного характеру цієї категорії, 

оскільки обидва її складники − «прокурорське етика» і «грубе порушення» 

− за своїм змістом є оціночними. Такий стан речей ні до чого іншого, як до 

значного погіршення правозастосовної практики, привести не може. У 

випадках, коли існує можливість обмежити використання оціночних 

категорій, нормотворець може й повинен це зробити.  

Використання конструкції «систематичне порушення правил 

прокурорської етики» як підстави для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності теж вважаємо невдалим. Для прикладу: 

Закон України «Про державну службу», який поширюється на державних 

службовців органів прокуратури, в ч. 2 ст. 65 дисциплінарними 

проступками визнає будь-яке порушення правил етичної поведінки 

державних службовців, а не виключно систематичне. Як наслідок − маємо 

ситуацію, коли для одних прокурорів дисциплінарним проступком 

визнається порушення правил етичної поведінки, для других – 

систематичне або грубе порушення тих же правил. 

З метою підвищення авторитету моральних норм, яких повинне 

додержуватися прокурор при виконанні своїх службових обов'язків та поза 

службою, а також для узгодження приписів чинного законодавства 

доцільно підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності доцільно визнати будь-яке порушення правил 

прокурорської етики й викласти це у відповідній редакції п. 6 ч. 1 ст. 43 

Закону України «Про прокуратуру». 

11. Про порушення прокурором службових обов’язків як підставу 

для його притягнення до дисциплінарної відповідальності за ч. 1 ст. 43 

Закону України «Про прокуратуру» йдеться у випадках: (а) невиконання 

чи неналежного виконання ним службових обов’язків; (б) 
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необґрунтованого зволікання з розглядом звернення; (в) втручання чи 

будь-який інший вплив прокурора в не передбачених законодавством 

випадках, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових 

осіб чи суддів за відсутності при цьому ознак адміністративного чи 

кримінального правопорушення; (г) публічного висловлювання прокурора, 

яке є порушенням презумпції невинуватості.  

Для запобігання зловживання прокурором своїми правами, 

зміцнення службової й виконавської дисципліни, підвищення ефективності 

і якості прокурорської роботи, коло дисциплінарних проступків указаної 

категорії працівників слід доповнити використанням ними власних 

повноважень у приватних інтересах або в неправомірних інтересах інших 

осіб.  
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