
81

©
 Ін

на
 О

дн
ол

ьк
о,

 2
01

6
Проблем

и визначення ролі прокурора  у координаційних повноваж
еннях щ

одо прот
идії злочинност

і, с. 81–89

УДК 342.841

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ПРОКУРОРА   
У КООРДИНАЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕННЯХ 

ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Розглянуто проблемні питання визначення ролі прокурора у координаційних повнова-
женнях щодо протидії злочинності. Проаналізовано рішення координаційних нарад керівни-
ків правоохоронних органів областей щодо протидії злочинності та корупційним злочинам, 
запропоновано можливі заходи до покращення координаційної діяльності щодо протидії.

Ключові слова: роль прокурора у протидії злочинності; органи прокуратури; координа-
ційні повноваження.

Постановка проблеми. Проблема поширення злочинності та кримі-
нальної корупції потребує вирішення шляхом активної протидії правоохо-
ронних та інших державних органів, об’єднання зусиль щодо їх запобігання. 
За такої умови особливого значення набувають скоординовані дії правоохо-
ронних органів, що значно підвищує результативність їх діяльності. 

Практична реалізація наглядових та координаційних повноважень органів 
прокуратури сприяє зменшенню кількості окремих видів злочинів, а якісний 
підхід до наданих законодавством повноважень позитивно впливає на стабі-
лізацію криміногенної ситуації в регіоні. Однак, за результатами аналізу про-
ведених координаційних нарад, розширених засідань колегій, міжвідомчих 
нарад областей, визначено низку питань, що потребують реагування. Так, 
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виникають проблеми щодо визначення ролі прокурора у координаційних 
повноваженнях щодо протидії злочинності. Викликають зауваження якість 
підготовки і проведення координаційних нарад, не використовуються по-
вною мірою всі види координаційних заходів, а контроль прокурорів за ви-
конанням рішень координаційних та міжвідомчих нарад недостатній. 

Зі статистики вбачається, що необхідно вживати заходи протидії злочин-
ності. Так, незважаючи на зменшення кількості облікованих кримінальних 
корупційних правопорушень у сфері службової діяльності за 4 місяці 2016 року 
по Україні, що становила 6 754 (2015 рік – 7 652) [1, 3], актуальною є потреба 
подальшої розробки заходів та удосконалення діяльності уповноважених ор-
ганів щодо запобігання злочинності. 

Питання координації дій правоохоронних органів у протидії злочинності 
є предметом багатьох наукових досліджень. Однак не всі висновки та пропо-
зиції, що в них сформульовані, на нашу думку, є прийнятними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сфері протидії злочинності 
координаційну діяльність органів прокуратури досліджували такі вчені, як: 
А.М. Алексеєв, А. П. Гель, Л.М. Давиденко, В.В. Долежан, П.М. Каркач, І.М. Ко-
зьяков, С.П. Кондракова, О.М. Литвак, Г.А. Мамедов, М.І. Мичко, О.І. Медведько, 
Г.С. Семаков, Н.Ч. Цакадзе, П.В. Шумський та інші. Проте на сучасному етапі 
координація прокурором діяльності правоохоронних органів із протидії зло-
чинності та корупції має бути досліджена, адже в умовах реформування усієї 
прокурорської системи необхідні нові наукові досягнення.

З огляду на глобальні соціально-економічні, правові та політичні події, що 
відбувались протягом 2014–2016 років в Україні, постає необхідність нових 
радикальних рішень щодо ролі прокуратури в контексті наглядової та коор-
динаційної діяльності. 

Мета статті полягає у визначенні ролі прокурора у координаційних 
повноваженнях щодо протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Верховною Радою Укра-
їни було прийнято кілька важливих законів, котрі суттєво вплинули на ді-
яльність усієї правоохоронної системи. Це закони України «Про Національне 
антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро 
розслідувань», «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а та-
кож закони України, якими вносилися зміни до Кримінального кодексу Укра-
їни щодо відповідальності за корупційні злочини. 

Органи прокуратури здійснюють свою роботу відповідно до Конститу-
ції України, Закону України «Про прокуратуру», організаційно-розпорядчих 
документів Генеральної прокуратури України та з урахуванням комплексу 
організаційних заходів, пов’язаних із завершенням процесу реорганізації 
прокуратур районного рівня у місцеві, діяльності антикорупційної прокура-
тури, що гарантує в таких умовах безперервність виконання прокурорських 
 повноважень.
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Безперервність втілюється у систематичному забезпеченні органами про-
куратури протидії злочинності та корупції на рівні реалізації положень анти-
корупційних законів, а також Закону України «Про прокуратуру». Однак між 
нормативно-правовими актами виникають колізії щодо визначення повно-
важень органів прокуратури у сфері запобігання корупції. 

Для з’ясування сутності координації правоохоронних органів проана-
лізовано періодичні видання, низку законодавчих, нормативно-правових 
та відомчих актів, в яких визначаються поняття, зміст та правова основа 
 координації. 

Сьогодні завдання щодо координації дій правоохоронних органів у бороть-
бі зі злочинністю законодавчо покладено на органи прокуратури України. На 
практиці зазначена функція реалізується шляхом проведення координацій-
них нарад правоохоронних органів, метою яких є розробка спільних заходів 
по боротьбі зі злочинністю та контроль за їх виконанням, а також міжвідом-
чих нарад з питань додержання законності за участю контролюючих органів, 
інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Однак такі за-
ходи, на нашу думку, не завжди мають комплексний характер і профілактич-
не спрямування. Щодо цього слушною є думка А. Алексеєва про те, що коор-
динація передбачає узгодження дій не лише щодо виявлення та розкриття, 
а й щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що їм сприяють. 
Отже, питання належної координації дій правоохоронних і контро люючих 
органів потребує посиленої уваги прокурорів.

Так, за результатами досліджень та узагальнень, науковці Національної 
академії прокуратури України визначили, що координація діяльності право-
охоронних органів із протидії злочинності та корупції – це діяльність про-
курорів, спрямована на організацію взаємодії правоохоронних органів задля 
досягнення спільної мети протидії злочинності та корупції, забезпечення за-
конності та правопорядку в державі [2, 21].

У Законі України «Про прокуратуру» передбачено здійснення координа-
ційних повноважень у межах реалізації функції нагляду за додержанням за-
конів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство. Таку діяльність відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону органи 
прокуратури реалізують шляхом скликання спільних нарад, створення між-
відомчих робочих груп, а також проведення узгоджених заходів, здійснення 
аналітичної діяльності. Порядок організації роботи з координації діяльності 
правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами про-
тидії злочинності визначається положенням, що затверджено спільним на-
казом Генерального прокурора України і керівників інших правоохоронних 
органів та зареєстровано у Міністерстві юстиції України [3, 12].

Однак у Законі України «Про запобігання корупції» відсутня вказівка на те, 
що органи прокуратури здійснюють координацію інших державних органів 
у сфері запобігання корупції. Законодавчо такі повноваження покладені на 
Національне агентство з питань запобігання корупції [4].

Відповідно до п. 4 абз. 3 наказу Генерального прокурора України від 25 ве-
ресня 2012 року № 15гн «Про організацію роботи з питань статистики, ве-
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дення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримі-
нальних правопорушень» серед основних критеріїв оцінки діяльності про-
курорів за напрямами слід визначити забезпечення комплексного аналізу 
статистичної інформації з метою забезпечення законності, здійснення коор-
динації діяльності правоохоронних органів з питань протидії злочинності та 
корупції [5].

Реальний вплив на покращення стану боротьби із злочинністю та корупці-
єю, підвищення ефективності їх профілактики, захист прав і свобод громадян 
та інтересів держави від злочинних посягань, у тому числі щодо відшкодуван-
ня завданих їм збитків, є основним критеріями оцінки ефективності коорди-
наційної діяльності прокурорів відповідно до п. 10 наказу Генерального про-
курора України від 16 січня 2013 року № 1/1гн «Про координацію діяльності 
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції» [6].

Порівнюючи координаційні заходи відповідно до Закону України «Про про-
куратуру», наказу Генерального прокурора України № 10гн та Положення 
про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочин-
ністю та корупцією, зауважимо, що заходи, вказані у Положенні, більш спря-
мовані на виявлення причин запобігання корупції і умов, що їм сприяють, а 
також вжиття заходів реагування на факти корупції. Тобто у самому Законі 
зазначені форми координаційної діяльності, а у наказі та Положенні більш 
детально розписані заходи, що мають застосовуватися в межах координації.

Тому віднесення заходів протидії злочинності до повноважень органів 
прокуратури в межах реалізації конституційно визначених функцій є мож-
ливим. Такі повноваження можуть здійснюватися під час представництва 
інтересів держави в суді щодо відшкодування завданої шкоди внаслідок вчи-
нення корупційних злочинів, при підтриманні державного обвинувачення в 
суді у кримінальних провадженнях про корупційні злочини тощо.

Більш повно такі повноваження реалізуються через проведення коорди-
наційних та міжвідомчих нарад, де обговорюється стан протидії злочиннос-
ті, ефективність вжитих заходів правоохоронних органів, спрямованих на 
протидію, виявлення і припинення кримінальних правопорушень, вжиття 
спільних заходів координаційного характеру із зазначених питань.

Відповідно до положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства 
та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Пре-
зидента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, визначення ролі про-
куратури полягає у приведенні її повноважень у відповідність з європейськи-
ми стандартами. Це може виражатися у гарантуванні більшої інституційної 
незалежності прокуратури та гарантій захисту від політичного впливу; вста-
новленні рівноваги між незалежністю, професійністю, відповідальністю та 
ефективністю прокуратури, зокрема, через зміни в системі управління про-
куратурою, управління ефективністю, у системі професійної підготовки та 
підвищення кваліфікації прокурорів; забезпеченні дієвих і ефективних меха-
нізмів розслідування корупційних та інших правопорушень [7].

Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної по-
літики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» змінено 
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принципи формування територіальної мережі органів прокуратури з метою 
ліквідації корупціогенних чинників, введено посади спеціалізованих антико-
рупційних прокурорів, які відряджаються для роботи до спеціально уповно-
важеного органу з питань виявлення та розслідування корупційних злочи-
нів тощо [8, 2047].

Застосування нового законодавства викликає певні труднощі у прокурор-
ських працівників, які реалізують повноваження прокуратури, що стосують-
ся протидії злочинності та корупції. Проте й сьогодні в умовах реформування 
та законодавчих змін органи прокуратури мають продовжити розв’язувати 
складні та відповідальні завдання. 

Так, відповідно до організаційно-розпорядчих нормативно-правових ак-
тів Генеральної прокуратури України координаційна діяльність правоохо-
ронних органів у сфері протидії злочинності та корупції визначена одним із 
головних пріоритетів у роботі прокурорів усіх рівнів, хоча й до сьогодні По-
ложення про координаційну діяльність не розроблено.

Відсутність правового закріплення деяких із зазначених нами форм взає-
модії негативно позначається на стані протидії злочинності. Саме тому необ-
хідним вбачається прийняття уніфікованого міжвідомчого наказу з питань 
порядку та форм взаємодії правоохоронних та контролюючих органів щодо 
протидії злочинності та корупції. Для цього необхідна злагоджена діяльність 
такого механізму, що можливо лише на підставі ефективної взаємодії між 
правоохоронними та контролюючими органами. У зв’язку з цим для якісної 
протидії злочинам у зазначеній сфері та покращення взаємодії правоохорон-
них і контролюючих органів вважаємо за доцільне вжити низку організацій-
но-правових заходів, наприклад, залучення фахівців контролю ючих та пра-
воохоронних органів до розробки проектів регіональних програм протидії 
злочинності із визначенням органів, відповідальних за взаємодію щодо про-
тидії окремим видам злочинності.

Незважаючи на відсутність керівних положень, проводяться координацій-
ні та розширені оперативні наради керівників правоохоронних органів об-
ластей України з метою обговорення стану протидії злочинності та вжиття 
заходів протидії корупційним злочинам. Аналіз рішень таких нарад дає мож-
ливість зосередити увагу на проблемах, що існують в областях, та прийняти 
дієві заходи запобігання в межах реалізації координаційних повноважень.

Так, у лютому 2016 року в Чернівецькій області проведено координаційну 
нараду та зроблені основні висновки за результатами роботи органів про-
куратури у 2015 році. Щодо запобігання корупційній злочинності здійснені 
перевірки додержання вимог антикорупційного законодавства з метою по-
передження та виявлення фактів отримання неправомірної вигоди та вчи-
нення інших корупційних правопорушень посадовим особами військкоматів 
та членами військово-лікарських комісій [9, 6].

У протоколі наради у військовій прокуратурі Західного регіону України від 
15 квітня 2016 року визначено перелік заходів, які слід здійснити протягом 
квітня–червня 2016 року щодо запобігання і протидії корупції у військовій 
сфері [10, 4].

Про необхідність посилення протидії правопорушенням у сфері службо-
вої діяльності, питома вага яких у структурі злочинності становить 2,6%,  
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у тому числі з ознаками корупції, наголошувалося на координаційній нара-
ді керівників правоохоронних органів Чернігівської області, що відбулась  
17 липня 2015 року. В цьому контексті: «…практично припинена робота з ви-
явлення корупційних правопорушень на пріоритетних напрямах. Зокрема,  
у фінансово-кредитній, банківській системах, в агропромисловому, паливно-
енергетичному комплексах та інших. Поодинокі злочини виявлено у сферах 
освіти, земельних відносин, охорони довкілля – по 1, бюджетній системі – 4». 
Також на нараді зазначалося, що рівень судової репресії у провадженнях про 
корупційні правопорушення є низьким. Враховуючи їх незначну суспільну 
небезпеку, до реального покарання у вигляді позбавлення волі за вироками, 
що набрали законної сили, засуджено тільки 1 особу [11, 3].

За результатами обговорення ефективності взаємодії правоохоронних ор-
ганів у сфері протидії злочинності, координаційна рада дійшла висновку про 
необхідність вжиття правоохоронними органами організаційно-практичних 
заходів, що сприяли б підтриманню загальної стабільності криміногенної си-
туації в області.

Під час обговорення стану боротьби зі злочинністю, у тому числі в її ор-
ганізованих формах, на координаційній нараді керівників правоохоронних 
органів Черкаської області від 14 серпня 2015 року зазначено, що протягом 
7 місяців 2015 року на території Черкаської області вжито організаційні та 
практичні заходи, спрямовані на протидію злочинності, зміцнення закон-
ності та правопорядку. Однак незадовільною залишається робота міжмісь-
ких прокуратур щодо виявлення та розслідування кримінальних корупцій-
них правопорушень, оскільки протягом зазначеного періоду прокурорами 
на місцях зареєстровано 61 провадження вказаної категорії, проте до суду 
скеровано лише 10 [12, 5]. За рішенням наради визначено необхідність здій-
снення комплексу заходів щодо виявлення, попередження і припинення ко-
рупційних діянь державних службовців та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування під час виконання ними функцій з управління й викорис-
тання земельних, водних, лісових ресурсів та надр (при наданні у власність 
і користування, їх продажу та зміні цільового призначення, приватизації, 
оренді тощо). До обов’язкових віднесено здійснення комплексу заходів, спря-
мованих на викриття та притягнення до відповідальності учасників злочин-
них груп з ознаками організованості, які мають корумповані зв’язки серед 
представників судової гілки влади, правоохоронних та контролюючих орга-
нів, Держмитслужби та інших осіб, які займають відповідальне становище, 
у тому числі службових осіб держадміністрації та інших розпорядників бю-
джетних коштів, документування корупційних схем у сфері земельних відно-
син, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди, та іншими корупційни-
ми правопорушеннями протягом вересня – листопада 2015 року. 

Згідно з п. 5.4 та п. 5.8 плану першочергових заходів Генеральної прокура-
тури України на І квартал 2016 року передбачено надання у лютому – берез-
ні цього року практичної допомоги керівникам регіональних прокуратур в 
організації роботи і управління в органах прокуратури, а також прокурору 
Черкаської області – щодо діяльності у сфері запобігання та протидії коруп-
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ційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням та прокурору Закарпат-
ської області – щодо діяльності у сфері запобігання та протидії корупційним 
та пов’язаним з корупцією правопорушенням [13, 6–7].

У рішенні розширеного засідання колегії прокуратури Харківської області 
від 14 липня 2015 року «Про підсумки роботи органів прокуратури області 
у першому півріччі 2015 року та завдання на наступний період в умовах 
законодавчих змін і реформування органів прокуратури» визначено, що під-
вищилася ефективність протидії злочинам у сфері службової діяльності та 
корупції. За результатами розслідування слідчими підрозділами області на-
правлено до суду обвинувальні акти стосовно 48 осіб, які вчинили корупційні 
злочини. Органи прокуратури у своїй роботі керуються законодавством з ура-
хуванням внесених змін, а їх діяльність спрямована на подальше посилення 
протидії організованій злочинності та корупції; також необхідно розробля-
ти і втілювати нові підходи до організації роботи правоохоронних органів у 
сфері запобігання корупції, учиненої посадовцями вищих рангів (міжміськи-
ми прокуратурами з цих питань направлено до суду лише 21 обвинувальний 
акт щодо корупційних злочинів). …Недостатнім є запобігання злочинам у пе-
нітенціарній системі, не виявлено корупційних проявів у діяльності службо-
вих осіб державних та правоохоронних органів у сфері транспорту. Необхідно 
активізувати роботу з висвітлення в засобах масової інформації результатів 
боротьби з корупцією, розслідування економічних злочинів [14, 1, 2–5].

Висновки. Враховуючи зазначене вище, на рівні реалізації координацій-
них повноважень прокуратури пропонуємо такі заходи протидії злочинності 
та корупції:
– при реалізації повноважень прокурорів згідно зі статтями 22–25 Закону 

України «Про прокуратуру» та ст. 36 Кримінального процесуального ко-
дексу України – вдосконалювати форми і методи взаємодії з іншими пра-
воохоронними органами у протидії злочинності;

–  керівникам правоохоронних органів областей у взаємодії з питань проти-
дії злочинності та корупції – вживати додаткових заходів щодо підвищен-
ня ефективності протидії злочинності та стану розкриття кримінальних 
правопорушень;

–  з метою виявлення та припинення корупційних злочинів, інших пору-
шень вимог Закону України «Про запобігання корупції», вивчення стану 
додержання вимог вказаного закону посадовими особами – проводити 
заходи запобігання в межах реалізації повноважень прокурора.

Окрім того, вважаємо за доцільне передбачити як в Законі України «Про 
прокуратуру», так і в Законі України «Про запобігання корупції» координа-
ційні повноваження органів прокуратури у сфері протидії злочинності та ко-
рупції, що не може суперечити реалізації конституційно закріплених функ-
цій, але і не буде обмежувати сферу правових відносин, в яких відповідно до 
законодавства здійснюється прокурорський нагляд та інші функції прокура-
тури.
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Инна ОДНОЛЬКО

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ ПРОКУРОРА  
В КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

Рассмотрены проблемные вопросы по определению роли прокурора в координационных 
полномочиях по противодействию преступности. Проанализированы решения 
координационных совещаний руководителей правоохранительных органов областей по про-
тиводействию преступности и коррупционным преступлениям, предложены возможные 
меры к улучшению координационной деятельности по противодействию.

Ключевые слова: роль прокурора в противодействии преступности; органы 
прокуратуры; координационные полномочия.

Inna ODNOLKO

ISSUES OF THE PROSECUTOR’S ROLE DETERMINATION  
IN THE COORDINATING POWERS TO COMBAT CRIME

The article deals with the issues concerning the definition of the role of the prosecutor in 
coordinating powers to combat crime. Decisions are analyzed coordination meetings of heads of law 
enforcement areas to combat crime and corruption offenses proposed possible measures to improve 
coordination efforts to counter.

Keywords: the role of the prosecutor in combating crime; prosecution; coordination powers.


