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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРОКУРОРА 
ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

Розглянуто аспекти законодавчого реформування прокуратури та звуження її функціо-
нальних повноважень і виникнення проблемних питань у сфері реалізації органами проку-
ратури права громадян на звернення крізь призму здійснення встановлених Конституцією 
України функцій. 

На підставі аналізу положення правових норм законодавства про звернення і наукових 
праць вчених розкрито особливості роботи зі зверненнями громадян в умовах реформуван-
ня прокуратури України та надано науково обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо 
вдосконалення законодавства у цій сфері.

Ключові слова: прокуратура; звернення громадян; права; свободи; функції; організація 
роботи; реформування.

Постановка проблеми. Право на звернення – невід’ємна ознака грома-
дянського суспільства, його забезпечення та захист є елементом правоза-
хисного механізму правової держави. Органам прокуратури з цього напря-
му діяльності Конституція України відводить надзвичайно важливу роль у 
державно-правовому правозахисному механізмі. Законодавче реформування 
прокуратури та звуження її функціональних повноважень, яке відбувається 
протягом останніх трьох років, створюють низку проблемних питань у сфері 
реалізації органами прокуратури права громадян на звернення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації роботи 
органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на звернення ви-
вчали такі українські науковці та вчені-практики, як: М.Н. Берідзе, В.В. Доле-
жан, Т.О. Дунас, І.В. Європіна, О.С. Іщук, І.С. Ковальчук, М.В. Косюта, О.М. Лит-
вак, Л.В. Маградзе, В.І. Малюга, І.П. Малярова, І.Є. Марочкін, О.Р. Михайленко, 
М.І. Мичко, Н.О. Рибалка, М.В. Руденко, Є.О. Шевченко та інші. Втім, вагомі й 
актуальні напрацювання цих та інших учених і практиків не вичерпали по-
треби в проведенні дослідження через функціональний підхід до організації 
діяльності прокуратури з розгляду звернень.

І.С. Ковальчук у дослідженні «Організаційно-правові проблеми розгляду 
звернень громадян і юридичних осіб в органах прокуратури» приділяє ува-
гу питанням роботи зі зверненнями у прокуратурі як способу захисту прав 
та законних інтересів громадян. Автор розглядає діяльність зі зверненнями 
громадян у прокуратурі першої ланки з огляду на наглядові повноваження 
органів прокуратури, яких органи прокуратури були позбавлені відповідно 
до Закону України від 14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру» [1]. 

М.Н. Берідзе у роботі «Адміністративно-правові засади провадження із 
звернень громадян в органах прокуратури» оцінює проблеми здійснення 
 адміністративно-правового провадження зі звернень громадян в органах 
прокуратури, а також визначає місце прокуратури в системі суб’єктів прова-
дження зі звернень громадян [2].

У навчальному посібнику «Організація роботи органів прокуратури Украї-
ни з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян» 
О.М. Литвак досліджує порядок і методику розгляду та вирішення звернень і 
особистого прийому в органах прокуратури та механізм забезпечення права 
громадян на звернення [3].

Наукова праця Л.В. Маградзе «Розгляд скарг та заяв громадян в органах 
прокуратури» присвячена розкриттю понять «пропозиції», «заяви» і «скар-
ги» як форм звернення громадян, організації прийому скарг і заяв в органах 
прокуратури, особистому прийому громадян прокурором, а також прийому та 
розгляду скарг і заяв у процесі перевірки прокурором виконання законів [4].

Метою статті є розгляд на підставі аналізу положення правових норм 
законодавства про звернення і наукових праць вчених особливостей роботи 
зі зверненнями громадян в умовах реформування прокуратури України та 
надання науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдоскона-
лення законодавства у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. М.В. Оніщук вважає, що 
право на звернення є невід’ємним та невіддільним від особи правом відсто-
ювати свої права і охоронювані законом інтереси [5, с. 416]. Згідно з позицією 
С.А. Широбокова, звернення – це волевиявлення індивіда, що виражається 
у конкретних діях, має письмову або усну форму, яка відповідає правилам, 
закріпленим у нормативно-правових актах, що скеровуються в органи дер-
жави або органи місцевого самоврядування у випадках, необхідних для того, 
щоб реалізувати, надати, захистити або відновити права і свободи [6]. Як за-
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значає Л.П. Липачова, право на звернення є універсальним інструментом, 
оскільки дає можливість особі відстоювати інші суб’єктивні права та інтере-
си [7, с. 171].

Згідно з законодавством України та теоретичними напрацюваннями на-
уковців поняття звернення можна трактувати як інструмент поновлення 
індивідуальних прав, свобод та законних інтересів особи, що спрямовується 
до визначеного законом суб’єкта владних повноважень, з метою виникнення 
певних наслідків правового характеру.

Зважаючи на статистичні показники роботи органів прокуратури, можна 
зазначити, що тенденція надходження звернень громадян до органів проку-
ратури у період з 2013 до 2016 року йде на спад. Якщо у 2013 році до органів 
прокуратури надійшло 529 тисяч звернень, то у 2016 році ця цифра скоро-
тилася до 371 тисячі. Зниження кількості звернень, які надійшли до органів 
прокуратури, зумовлено змінами обсягу повноважень та зменшенням тери-
торіальної юрисдикції органів прокуратури в окремих районах Донецької та 
Луганської областей, Автономної Республіки Крим.

Поширеною є позиція, що звернення громадян підтверджують статистич-
ні і соціологічні дані про незадовільний життєвий рівень значної частини 
населення країни, порушення конституційних прав на працю, соціальний за-
хист, охорону здоров’я, освіту, справедливий і своєчасний захист їх прав та 
інтересів судами та правоохоронними органами. Важко не погодитися з дум-
кою, що заяви та скарги мають подвійне значення: з одного боку, вони є спо-
собом захисту прав, свобод та законних інтересів особи, з іншого, – сигналізу-
ють про існуючі недоліки в роботі відповідних державних органів та установ, 
сприяють усуненню таких проблем, поліпшенню роботи цих установ тощо 
[8, с. 11]. 

Згідно зі ст. 12 Закону України від 5 листопада 1991 року «Про прокурату-
ру» на прокурора покладався розгляд заяв та скарг і нагляд за додержанням 
вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами, підпри-
ємствами, установами, організаціями та посадовими особами. Закон України 
від 14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру» не передбачає прокурорського 
нагляду за додержанням законів в Україні, зокрема, й нагляду за додержан-
ням законодавства про звернення. 

Водночас, незважаючи на зміни в організації діяльності прокуратури, гро-
мадяни і надалі продовжують звертатися з питаннями, які належать до ком-
петенції органів державного нагляду та контролю, органів державної влади 
та місцевого самоврядування. Цей факт пов’язаний із нездійсненням на дер-
жавному рівні відповідної інформаційної політики, відсутністю достатньої 
уваги та належного реагування щодо поновлення порушених прав, недові-
ри людей до службових осіб на місцях. Вказані причини породжують значну 
кількість звернень до органів прокуратури, які не належать до її компетенції 
та мають спрямовуватися згідно із Законом України «Про звернення грома-
дян» за належністю у 5-ти денний строк. За 2016 рік 134 тисячі звернень, 
або майже кожне третє із розглянутих, з відповідним роз’ясненням вимог 
чинного законодавства скеровано за належністю до вищих центральних 
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органів влади, органів державного нагляду та контролю, органів місцевого 
самоврядування. 

Доцільною вважається позиція В.В. Ярчак щодо діяльності на неналежно-
му рівні системи безоплатної вторинної правової допомоги, яка не спромож-
на на сьогодні забезпечити надання якісної правової допомоги [9]. 

Водночас в органах прокуратури є непоодинокими випадки вирішення 
звернень, розгляд яких належить до функціональних повноважень інших 
органів. Слід зауважити, що досі не викорінено практику «підміни органів 
державного нагляду (контролю)». Так, у деяких місцевих прокуратурах ви-
рішуються звернення із зазначених питань і навіть трапляються дії проку-
рорських працівників органів прокуратури, що мають ознаки перевірок у 
порядку наглядових повноважень, які не передбачені Законом України від 
14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру». 

У вказаному Законі відсутні положення, які мають встановлювати та регу-
лювати розгляд звернень громадян в органах прокуратури, водночас відпо-
відно до ст. 43 Закону підставою для притягнення прокурора до дисциплінар-
ної відповідальності є необґрунтоване зволікання з розглядом звернення. На 
жаль, в Законі України «Про прокуратуру» не надається визначення цього 
положення. У п. 1.3 наказу Генерального прокурора України від 30 грудня 
2015 року № 430 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з 
особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публіч-
ної інформації» закріплена вимога надання оцінки кожному факту необґрун-
тованого зволікання з розгляду звернень, забезпечення усунення встановле-
них недоліків і притягнення до відповідальності винних осіб. 

Зазначена підстава частково співпадає із підставою дисциплінарної відпо-
відальності судді, закріпленою у п. 2 ст. 106 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів». Так, суддю може бути притягнуто до дисциплінарної від-
повідальності за безпідставне затягування або невжиття ним заходів щодо 
розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, 
зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне 
надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень. Відповідне положення щодо безпідставного за-
тягування суддею розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, вста-
новленого законом, неможливо розглядати окремо від поняття «розумного 
строку судового розгляду». 

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод кожен має право на судовий розгляд своєї справи упродовж розумно-
го строку [10]. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 закріплює по-
няття розумного строку. Таким вважається строк, що є об’єктивно необхід-
ним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та 
розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без неви-
правданих зволікань) судового захисту.
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Зазначеною постановою Пленуму, з урахуванням практики Європейського 
суду з прав людини, закріплюються критерії розумних строків у цивільних 
справах: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а та-
кож інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; пове-
дінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його 
значення для заявника [11]. 

Не можна не погодитися із позицією О.М. Толочка, що поняття «розумний 
строк» не має чіткого визначення, оскільки залежить від багатьох чинників. 
Автор звертає увагу на практику Європейського суду з прав людини, зокре-
ма на рішення у справі «Броуган та інші проти Сполученого Королівства», 
у якому визначено, що строк, який можна визначити розумним, не може бути 
однаковим для всіх справ, і було б неприродно встановлювати один строк у 
конкретному цифровому виразі для всіх випадків. Також звертається увага 
на те, що причиною затягування суддею розгляду заяви, скарги чи справи 
може бути надмірна завантаженість та недофінансування судів, відсутність 
достатньої кількості суддів та допоміжних працівників [12]. 

Аналізуючи поняття «необґрунтоване зволікання з розглядом звернення 
прокурора», насамперед необхідно зазначити, що відповідно до ст. 20 Закону 
України «Про звернення громадян» звернення вирішуються протягом місяця 
від дня надходження в прокуратуру, а ті, що не потребують додаткового ви-
вчення і перевірки, – не пізніше 15 днів. Рішення про продовження розгля-
ду звернення громадян приймається заступником Генерального прокурора, 
керівником прокуратури регіонального чи місцевого рівня за мотивованим 
рапортом виконавця, але не більше 45 днів, про що повідомляється особі, яка 
подала звернення.

Законодавець закріпив граничні строки розгляду звернень, протягом яких 
прокурор має право надати відповідь. У разі пропущення зазначених строків 
особи, винні у порушенні, згідно зі ст. 24 Закону України «Про звернення гро-
мадян» несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, 
передбачену законодавством України. 

Необхідно пам’ятати, що найбільш поширеними порушеннями, які вини-
кають під час розгляду та вирішення звернень в органах прокуратури, є по-
рушення установлених законом порядку та термінів їх розгляду. Так, в орга-
нах прокуратури України за 2016 рік вирішено 296 звернень понад установ-
лений Законом термін. 

Враховуючи, що у підставі для дисциплінарної відповідальності «необ-
ґрунтоване зволікання з розглядом звернення прокурором» не йдеться про 
пропущення встановлених законом строків унаслідок вказаного зволікання, 
можна дійти висновку, що законодавець у зазначеному положенні закріплює 
обов’язок розгляду та вирішення звернення громадянина у строк, менший за 
передбачені Законом України «Про звернення громадян» терміни.

Таким чином, виникає питання щодо встановлення суб’єкта, якому може 
бути  надано повноваження щодо визначення розумного строку розгляду 
звернення прокурором. Так, у ст. 20 Закону України «Про звернення грома-
дян» зазначено, що на обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін 



44

Організація робот
и прокурора із зверненням

и гром
адян, с. 39–47 ©

  Є
вг
ен

 Б
ез
кр
ов
ни
й,

 Н
ат

ал
ія

 Я
це
нк
о,

 2
01

7
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 1’2017

розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. 
У такому випадку важливим питанням є встановлення критеріїв зволікання 
з розглядом звернення та закріплення на законодавчому рівні підстав для 
скороченого строку розгляду звернення. Обґрунтування громадянина щодо 
строку розгляду його звернення прокурором завжди буде суб’єктивним, що 
пов’язано з неможливістю врахування особливостей організації роботи в ор-
ганах прокуратори та здійсненням прокурорськими працівниками функціо-
нальних обов’язків.

Також у положенні цього Закону не йдеться про розгляд звернень з по-
рушенням встановленого порядку, регульованого Інструкцією про порядок 
розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, 
затвердженою п. 1 наказу Генерального прокурора України від 27 грудня 
2014 року № 9гн «Про організацію особистого прийому та розгляду звернень 
в органах прокуратури України».

Зважаючи на викладене, існує необхідність у заміні положення пп. 2 п. 1 
ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» «необґрунтоване зволікання з роз-
глядом звернення» на «порушення установлених законом порядку та термі-
нів розгляду і вирішення звернення».

Окрім того, вважається за доцільне ст. 20 Закону України «Про звернення 
громадян» після абзацу 3 доповнити положенням такого змісту: «Звернення 
громадян мають розглядатися і вирішуватися у розумний строк, а саме, в той 
термін, що є необхідним та оптимальним для вирішення кожного конкрет-
ного звернення. Вказаний термін вирішення звернення визначає керівник 
відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник 
та доводить до виконавця. Розумний строк не може перевищувати граничні 
строки, встановлені законодавством України». 

Організація діяльності органів прокуратури із розгляду звернень повинна 
здійснюватись з використанням функціонального підходу, за допомогою 
якого розкривається єдність реалізації правових процедур та стадій вирі-
шення звернень відповідно до конституційних функцій прокуратури. Трид-
цятого вересня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)». Внесені зміни значною мірою 
стосуються і організації роботи прокуратури. Зі змісту Конституції України 
повністю вилучено розділ VII «Прокуратура», а функціональну діяльність 
прокуратури включено до розділу VIII «Правосуддя». Так, згідно зі ст. 131-1 
Конституції України до повноважень прокуратури належить: підтримання 
публічного обвинувачення в суді; організація і процесуальне керівництво до-
судовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під 
час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і 
розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держа-
ви в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. 

Пункт 3 наказу Генерального прокурора України від 28 травня 2015 року 
«Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтере-
сів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рі-
шень» встановлює, що відомості щодо наявності підстав для застосування 
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представницьких повноважень мають отримуватися зі звернень фізичних і 
юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, громадських об’єднань та організацій. 
Відповідно до статистичних показників за 2016 рік до органів прокуратури 
України  надійшло 5 710 звернень з питань представництва інтересів грома-
дян та держави в суді. Звуження повноважень органів прокуратури до пред-
ставництва лише інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, 
що визначені законом, позбавляє права громадян на представництво проку-
рором їх інтересів у суді. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що звернення до ор-
ганів прокуратури – це індикатор стану законності на відповідному напря-
мі прокурорської діяльності, це сигнал, який спонукає прокурора до вжиття 
комплексу організаційно-практичних заходів, спрямованих на виконання 
передбачених законом повноважень стосовно захисту й поновлення прав і 
свобод громадян, інтересів суспільства та держави. 

Незважаючи на те, що Закон України від 14 жовтня 2014 року «Про про-
куратуру» не передбачає прокурорського нагляду за додержанням законів в 
Україні, громадяни і надалі продовжують звертатися з питаннями, розгляд 
яких належить до компетенції органів державного нагляду та контролю, ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування. Цей факт пов’язаний 
із нездійсненням на державному рівні відповідної інформаційної політики, 
відсутності достатньої уваги з боку посадових осіб органів державної влади 
і місцевого самоврядування та належного їх реагування щодо поновлення 
порушених прав, свобод і законних інтересів громадян, недовіри людей до 
службових осіб на місцях. 

Необґрунтоване зволікання з розглядом звернення як підстава для при-
тягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, що закріплена 
ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», не має нормативно-правового об-
ґрунтування і не може бути реалізована у практичній діяльності. У зв’язку з 
цим раціональною є пропозиція щодо заміни положення пп. 2 п. 1 ст. 43 За-
кону України «Про прокуратуру» «необґрунтоване зволікання з розглядом 
звернення» на таке: «порушення установлених законом порядку та термінів 
розгляду і вирішення звернення». Окрім того, ст. 20 Закону України «Про звер-
нення громадян» після абзацу 3 варто доповнити положенням такого змісту: 
«Звернення громадян мають розглядатися і вирішуватися у розумний строк, 
а саме, в той термін, що є необхідним та оптимальним для вирішення кожно-
го конкретного звернення. Вказаний термін вирішення звернення визначає 
керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його 
заступник та доводить до виконавця. Розумний строк не може перевищува-
ти граничні строки, встановлені законодавством України».
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОКУРОРА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Рассматриваются аспекты законодательного реформирования прокуратуры и сужения 
ее функциональных полномочий, а также возникновение проблемных вопросов в сфере реа-
лизации органами прокуратуры права граждан на обращение сквозь призму осуществления 
установленных Конституцией Украины функций. 

На основании анализа положения правовых норм законодательства об обращениях и 
научных работ ученых раскрыты особенности работы с обращениями граждан в условиях 
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реформирования прокуратуры Украины и предоставлены научно аргументированные пред-
ложения и рекомендации относительно усовершенствования законодательства в этой 
сфере.

Ключевые слова: прокуратура; обращения граждан; права; свободы; функции; организа-
ция работы; реформирование.

Evgen BEZKROVNYI, 
Nataly YATSENKO

ORGANIZATION OF PROSECUTOR’S WORK 
WITH APPLICATIONS OF CITIZENS

The right to appeal is an essential feature of civil society, provision and protection of which 
is an element of remedy for human rights infringements of law-governed state. According to the 
Constitution of Ukraine public prosecution service plays crucial role in law enforcement mechanisms 
to protect human rights and freedoms, the general interests of society and the state.

Reducing the number of appeals received by Public Prosecutor’s Office from 529,000 in 2013 
to 371,000 in 2016 are caused by the changes in the scope of powers. Unreasonable delay in the 
consideration of the appeal as the basis for bringing public prosecutor to disciplinary action, which 
is enshrined in Article 43 of the Law of Ukraine «On the Public Prosecutor’s Office» has no legal 
justification and cannot be implemented in practice.

Keywords: public prosecution service; appeals of citizens; rights; freedoms; functions; work 
organization; reform.


