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УДК 343.163

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ 

Досліджено актуальні проблеми в організації діяльності новоутворених місцевих проку-
ратур з урахуванням позицій їхніх керівників. Здійснено аналіз принципів формування відді-
лів у місцевих прокуратурах, розподілу повноважень між керівним складом, взаємовідносини 
з Генеральною прокуратурою України та регіональними прокуратурами. Визначено позиції 
керівників місцевих прокуратур щодо ефективності координаційних заходів, необхідності 
формування та впровадження єдиних критеріїв ефективності роботи місцевої прокурату-
ри. За результатами аналізу запропоновано можливі напрями роботи щодо усунення недо-
ліків в організації діяльності та управлінні в місцевих прокуратурах.

Ключові слова: реформа органів прокуратури; місцева прокуратура; організація роботи 
та управління; критерії оцінки; незалежність прокурора; засади діяльності органів проку-
ратури. 
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Постановка проблеми. Сьогодні прокуратура України вирішує питання 
щодо викликів суспільства, а саме: ґрунтовно переосмислює своє місце і роль 
в державному механізмі. Саме реформа прокуратури є одним із зобов’язань 
України, взятих при вступі до Ради Європи в 1995 році, що передбачають 
створення демократичної, професійної та самоврядної системи органів про-
куратури, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами 
та стандартами Європейського Союзу щодо прав і основоположних свобод 
людини. Новели законодавства внесли зміни в систему органів прокуратури, 
зокрема, створено місцеві прокуратури шляхом об’єднання районних про-
куратур, а також визначено повноваження керівника місцевої прокуратури, 
що мають ґрунтуватись на принципі незалежності та самостійності. Процес 
реформування органів прокуратури розпочався з її низової ланки – створен-
ня місцевих прокуратур. Водночас реорганізація Генеральної прокуратури 
України та утворення регіональних прокуратур, від яких залежить процес 
організації роботи місцевих прокуратур, передбачено лише на перспективу. 

Актуальність даної теми обумовлена необхідністю оперативного вирішен-
ня проблем, що виникають в процесі функціонування місцевих прокуратур. 
Узагальнення проблем в організації роботи місцевої прокуратури дасть мож-
ливість відобразити реальні проблеми в організації її роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми в організації ро-
боти органів прокуратури розглядаються в працях українських і зарубіжних 
вчених, зокрема, В. Бессарабова, М. Бурбики, О. Капінус, П. Каркача, С. Ківало-
ва, І. Козьякова, Л. Курочки, О. Литвака, М. Мичка, В. Остапчука, С. Подкопа-
єва, В. Рябцева, Г. Середи, О. Смірнова, В. Сухоноса, О. Толочка, Л. Шевченко,  
П. Шумського, М. Якимчука й інших науковців.

Мета статті полягає у розгляді питань, що виникають  в організації 
роботи місцевої прокуратури у зв’язку з новелами законодавства, що регу-
люють діяльність органів прокуратури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення проблеми 
в організації діяльності місцевої прокуратури в Національній академії про-
куратури України проводилось анонімне добровільне анкетування керів-
ників місцевих прокуратур. Повні відповіді надали 113 респондентів (73% з 
призначених керівників), більшість із них – керівники прокуратур, які було 
утворено на базі п’яти прокуратур районного рівня, об’єднаних в місцевій 
прокуратурі –  24 (21,2%). На базі чотирьох прокуратур утворено 23 (20,4%) 
місцеві прокуратури, двох і трьох – по 17 (15%), однієї – 12 (10,6%), шести – 9 
(8%), восьми – 6 (5,3%), семи  – 5 (4,4%). У більшості підпорядкованих колек-
тивів працює не більш як 30 осіб (37,2%). 

Від 31 до 40 осіб працює в 24 прокуратурах (21,2%); від 41 до 50 – у 17 
(15%); від 61 до 70 – у 9 прокуратурах (8%). У десяти прокуратурах працює 
до 20 осіб (8,8%), у семи – від 51 до 60 осіб (6,2%), від 71 і більше – у чотирьох  
(3,5%). 
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В абсолютній більшості кількість державних службовців не перевищує 
п’яти осіб (54%). Від 6 до 10 державних службовців працює у 40 (35,4%); 11 і 
більше осіб – у 12 прокуратурах (10,6%).

Значна частина місцевих прокуратур діють зі створеними на їхній базі від-
ділами (60,2%). Як правило, створюється два або чотири відділи (відповід-
но – 22%, 17,7% і 12,4%). Найменша кількість прокуратур налічує сім відді-
лів (4,4%). У 97% відділи створено за територіальним принципом. Зокрема, 
за функціональним створено відділи у двох прокуратурах (2,9%), за зональ-
но-функціональним або предметним – в одній прокуратурі (1,5%). Основни-
ми аргументами щодо потреби створення відділів респонденти визначили: 
необхідність вирішення оперативних питань; створення відділів на базі ко-
лишніх районних прокуратур за наявності матеріально-технічної бази; від-
даленість відділів від головного офісу місцевої прокуратури; наявність від-
повідних відділів правоохоронних органів, судів, органів державної виконав-
чої влади та місцевого самоврядування. 

Стосовно потреби в їх утворенні керівники прокуратур розділились на дві 
приблизно однакові групи. Так, 45,1% опитаних висловились «за», вказавши 
серед основних причин значний обсяг документації, необхідність контролю 
за нею та виконанням завдань регіональних прокуратур. Проте 54,9% рес-
пондентів зазначили про відсутність такої потреби, адже начальники відділу 
виконують функції роботи з персоналом, секретаріату тощо. 

Управління колективами прокурорів (за наявності – відділами), робочі 
місця яких розташовані за адміністративно-територіальним поділом, здій-
снюють керівник, перший заступник і заступники (84%), начальники відді-
лів – (35,4%), заступники начальників відділів – (1,8%). 

Зокрема, з моменту призначення керівники в середньому провели збори 
колективу 1–3 рази (49,5%). 15% керівників провели їх 4–6 разів, 18,6% зби-
рали колектив понад 7 разів. Не проводили такі збори взагалі 0,9% керівни-
ків. На зборах було розглянуто питання щодо вирішення нагальних проблем 
повсякденної діяльності; проблемні питання застосування законодавства; 
підбиття підсумків роботи за минулий рік; навчання; знайомство з керівни-
ками; дотримання вимог Кодексу професійної етики і поведінки прокурора. 

Абсолютна більшість керівників виїздять до відділів щотижня (61,8%). 
Основні питання, які розглядались на виїздах, це заходи контролю та вироб-
нича необхідність, планування роботи, вивчення реального стану справ, за-
слуховування справ, перевірка стану службової дисципліни, особистий при-
йом громадян, представлення начальників відділу, перевірка матеріально-
технічного забезпечення. Щодо обов’язкового планування роботи місцевої 
прокуратури, то 82,3% керівників виступають проти, зазначивши в анкетах, 
що неформально вони і так планують завдання для колективу з урахуван-
ням стану роботи. 

У роботі з регіональними прокуратурами керівники місцевих прокуратур 
вказали на такі проблеми: 25,7% керівників викликають до регіональних 
прокуратур на наради 7 і більше разів на місяць, 16,8% – від 4 до 6 разів. Жод-
ного разу не отримали виклику 3,5% опитаних. Основними приводами для 
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проведення нарад є заслуховування щодо стану справ по конкретним кримі-
нальним провадженням та звіт про виконану роботу. 

Опитані керівники особливо наголошують на великій кількості завдань, 
що надходять із регіональних прокуратур, зокрема, від прокурорів структур-
них підрозділів регіональних прокуратур і досить часто стосуються надання 
інформації, накопичення й обробка якої передбачена ЄРДР, ЄССА, ОСОП.

Періодичність надходження вказівок і доручень з регіональної прокуратури 
(в середньому за місяць)

Інші форми взаємодії з регіональною прокуратурою (в середньому за місяць)

За результатами аналізу проблем у діяльності місцевої прокуратури на на-
прямах реалізації конституційних функцій прокуратури можно стверджува-
ти, що з найбільшою їх кількістю керівники стикаються при здійсненні нагляду 
за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяль-
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ність, дізнання, досудове слідство (308 балів), та представництва інтересів 
громадянина або держави в суді (291 бал). Підтримання державного обви-
нувачення в суді (208 балів) та нагляд за додержанням законів при виконан-
ні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян (157 балів) викликали набагато менше нарікань.

Щодо ефективності координаційних заходів, то найбільш дієвим визнано 
проведення координаційних (міжвідомчих) нарад керівників правоохорон-
них органів  (40,7%). Це аргументовано здебільшого тим, що при проведенні 
нарад рішення підписують керівники правоохоронних органів, що в подаль-
шому забезпечує виконання цими органами узгоджених заходів, а також дає 
можливість ініціювати притягнення до відповідальності за  невиконання та-
ких заходів. 

Виданню спільних наказів, вказівок, інформаційних листів та інших до-
кументів організаційного та методичного характеру перевагу віддали 29,2% 
керівників, обміну інформацією з питань стану злочинності та корупції та 
іншим формам координації – 31,9% (обмін інформацією забезпечує кращі ре-
зультати, оскільки відбувається швидке реагування на події та обговорення 
проблем безпосередньо з тим, кого це стосується), утворенню міжвідомчих 
робочих груп – 27,4%. За ефективність проведення спільних засідань колегій 
правоохоронних органів висловились 9,7% респондентів. Також 2,7% з опи-
таних зазначили, що жоден із заходів не є ефективним та обґрунтували свою 
позицію, аргументувавши: «... наради, засідання і робочі групи проводяться 
з керівниками, а працівники забезпечують лише формальне  виконання»,  
«... тільки на папері все має гарний вигляд, а реального впливу немає», «... за-
ходи завжди формальні, а реально не впливають на стан злочинності».

Найбільш ефективними формами підвищення кваліфікації керівники ви-
значили короткострокові тренінги (567 балів), підвищення кваліфікації про-
курорів у Національній академії прокуратури України (504 бали) та само-
стійне навчання (417 балів).

Крім того, 85,8% респондентів висловились за необхідність участі прак-
тичних працівників у формуванні програм підвищення кваліфікації проку-
рорів у Національній академії прокуратури України шляхом визначення ак-
туальних тем, причому – щороку.

Найбільш резонансними були питання про потребу єдиних (уніфіко-
ваних) критеріїв для визначення оцінки ефективності роботи керівни-
ків місцевих прокуратур. Отже, 67,3% керівників зазначили, що такі кри-
терії вкрай необхідні для забезпечення роботи місцевих прокуратур –  
«... для об’єктивної оцінки роботи керівник має чітко знати межу своєї діяль-
ності та відповідні ризики», «... для забезпечення незалежності прокурора та 
єдиного підходу до організації роботи», «... єдині критерії оцінки ефектив-
ності не дадуть змогу прискіпливо ставитись до „обраних” керівників, що за-
безпечить єдиний підхід до роботи», «... для об’єктивної і однакової оцінки 
діяльності як прокурора, так і керівника місцевої прокуратури», «... необхід-
ність розробки загальних та спеціальних критеріїв відповідно до специфіки 
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регіону», «... забезпечення чіткого визначення завдань і підстав для відпо-
відальності за їх невиконання», «... оцінка має проводитись за діями керівни-
ка та колективу, а не на твердженнях, вказаних у довідках», «... ефективність 
роботи керівника підвищується, якщо він знає, за якими критеріями його 
оцінюють», «... формування уніфікованого алгоритму дій на різних напрямах 
прокурорської діяльності», «... полегшення роботи вищестоящих прокуратур 
при проведенні перевірок у місцевих прокуратурах».

Однак 29,2% респондентів відмовляються від таких критеріїв, обґрун-
товуючи свою позицію доводами: «... єдині критерії для визначення оцінки 
ефективності роботи керівника не є об’єктивними», «... занадто велика різ-
ниця між місцевими прокуратурами та їх проблемами, кожен регіон має свої 
особливості, тому оцінка стану ефективності роботи повинна ґрунтуватись 
на стані законності на конкретній території», «... керівник постійно повинен 
знаходити нові шляхи вирішення організаційних питань з урахуванням ко-
лективу, стажу роботи працівника», «... єдині показники зрештою зводяться 
до поточної системи показників», «... стаття 3 Закону України „Про прокура-
туру” і так визначає основні засади діяльності, яких необхідно дотримува-
тись», «... будь-які критерії є лише засобом тиску на прокурора».

Крім того, 50,4% керівників вважають, що критерії мають бути зазначені 
винятково у наказах Генеральної прокуратури України, адже «... необхідно 
визначити забезпечення функціонування прокуратури та виконання функ-
цій згідно із законом та забезпечення нормального функціонування місцевої 
прокуратури.

Інші опитані (42,5%) висловились проти такого визначення. Респонденти 
запропонувавши такі обґрунтування: 
 – використання індивідуального підхіду до конкретної поставленої задачі;
 – неможливість оцінити комунікабельність, здатність стимулювати показ-

ником, а організацію роботи не завжди можна оцінити кількістю наказів 
та нарад;

  – визначення ефективності роботи з урахуванням впливу на прийняття 
своєчасних та законних рішень у кримінальних провадженнях, справед-
ливому притягненню до відповідальності, рівня довіри громадян, вмін-
ня організовувати роботу, забезпечувати взаємодію з правоохоронними 
органами, реагувати на незаконні рішення, відстоювання принципових 
позицій;

 – вилучення фактів порівняння кількісних показників з попередніми звіт-
ними періодами або з роботою інших підрозділів прокуратури;

 – необхідність враховувати об’єктивні обставини (наприклад, розбалансо-
ваність поліції, неукомплектованість штату місцевої прокуратури);

 – необхідність при оцінюванні роботи, окрім статистичних показників, що 
зазначені у звітності, також враховувати кількість виконаних завдань та 
доручень вищестоящої прокуратури, участь в судах, формування справ 
тощо, а це забирає більшу частину робочого часу прокурорів. 

Серед запропонованих критеріїв оцінки керівники проголосували за: сво-
єчасність прийняття управлінських рішень (86,7%); здатність до формуван-
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ня стимулів, що мотивують виконавців на досягнення результатів (80,5%); 
здійснення раціонального розподілу обов’язків між працівниками з чітким 
розмежуванням функцій і завдань прокуратури (79,7%); особиста участь у 
реалізації управлінських рішень (76,1%); забезпечення взаємодії з органа-
ми державної влади, судами, органами місцевого самоврядування –  (76,1%); 
здатність виявити у підлеглого схильність до певного напряму прокурор-
ської діяльності (70,8%); рівень довіри громадян (64,6%).

Крім того, слід вказати на запропоновані кандидатами варіанти:
 – наведені критерії характеризують лише управлінський напрям діяльнос-

ті, потрібні критерії оцінки по кожному напряму роботи (відсоток: наван-
таження, закінчених кримінальних проваджень, повернення обвинуваль-
них актів, виправдувальних вироків, задоволених і відхилених апеляцій);

 – забезпечення належних умов праці, підтримання матеріально-технічної 
бази прокуратури;

 – відповідальність за доручену роботу, порядність чесність та ініціатив-
ність;

 – наявність повноважень щодо матеріального заохочення підлеглих проку-
рорів;

 –  використання такого критерію, як взаємодія з органами державної вла-
ди, судами, органами місцевого самоврядування, не зовсім доцільне.

Керівники визначили чинники, що заважають об’єктивній оцінці ефектив-
ності роботи прокурорів місцевих прокуратур. Так, було вказано на недоско-
налість чинного законодавства, пов’язаного з реалізацією функцій прокура-
тури (64,6%), адже «... суспільство очікує від прокуратури набагато більше, 
ніж вона має, повноважень ...», а «відсутні реальні важелі впливу на працівни-
ків поліції у Законі України «Про національну поліцію», що є найбільшою про-
блемою»; нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України мають 
недоліки (57,5%); «... усі галузеві накази Генеральної прокуратури України 
не відповідають положенням Закону України «Про прокуратуру» щодо неза-
лежності і самостійності прокурорів місцевих прокуратур».

Керівники також запропонували власні варіанти чинників: неповний штат 
(чисельність) прокуратури; неналежна кадрова робота; недостатнє матері-
ально-технічне забезпечення; необґрунтований (завеликий) обласний апа-
рат (неузгодженість заходів); неналежна оплата праці – відсутність реальної 
мотивації для підлеглих працівників: бюрократія; відсутність реальних га-
рантій незалежності; можливість впливу політичних сил, їх окремих пред-
ставників, громадських формувань на діяльність прокурора; суб’єктивізм 
керівників при наданні оцінки; неусвідомлення змін, що відбулись; бажання 
вищестоящих прокуратур мати можливість впливати на прийняття рішень 
місцевими прокуратурами; незавершеність реформи органів прокуратури; 
сплата судового збору; велика кількість працівників регіональних прокура-
тур, які більше заважають, ніж допомагають; негативне ставлення до органів 
прокуратури, яке безпідставно генерують політики та журналісти; якість до-
судового розслідування кожного провадження на 90 відсотків залежить від 
професійності та сумлінності слідчого; розбіжність позиції Генеральної про-
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куратури України та регіональних прокуратур із позицією Європейського 
суду з прав людини.

Висновки. Отже, зазначені вище проблеми потребують оперативного ви-
рішення як на законодавчому, так і організаційному рівнях. Перегляд струк-
тур окремих місцевих прокуратур, формування єдиного підходу до керівних 
взаємовідносин між Генеральною прокуратурою України, регіональними 
та місцевими прокуратурами з огляду на необхідність забезпечення неза-
лежності прокурора, розробка уніфікованих критеріїв оцінки ефективності 
роботи місцевої прокуратури – саме такі виклики і завдання постають пе-
ред Генеральною прокуратурою України. Таким чином, успішне виконання 
поставлених перед місцевими прокуратурами завдань значною мірою зале-
жить від чіткої організації їх роботи та налагодження процесу управління, 
які мають ґрунтуватись на основних засадах діяльності органів прокурату-
ри, визначених у ст. 3 Закону України «Про прокуратуру».

Плотнікова В. Проблеми організації роботи місцевої прокуратури / В. Плотнікова, Д. Ло-
тюк, В. Устименко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – 
№ 2. – Ч. 2. – С. 98–106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/02/plotnikova.pdf

 
Вероника ПЛОТНИКОВА,

Дмитрий ЛОТЮК,
Виктория УСТИМЕНКО

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Исследованы актуальные проблемы в организации деятельности созданных местных 
прокуратур с учетом позиций их руководителей. Осуществлен анализ принципов формиро-
вания отделов в местных прокуратурах, распределения полномочий между руководящим 
составом, взаимоотношения с Генеральной прокуратурой Украины и региональными про-
куратурами. Определены аргументы руководителей местных прокуратур относительно 
эффективности координационных мероприятий, необходимости формирования и внедре-
ния единых критериев эффективности работы местной прокуратуры. По результатам 
анализа предложены возможные направления работы по устранению недостатков в орга-
низации деятельности и управлении в местных прокуратурах.

Ключевые слова: реформа органов прокуратуры; местная прокуратура; организация 
работы и управления; критерии оценки; независимость прокурора; принципы деятельнос-
ти органов прокуратуры.
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ISSUES OF ORGANIZING THE WORK  
OF A LOCAL PROSECUTOR’S OFFICE

Studied actual problems in the organization created by the local prosecutor’s offices, taking into 
account the positions of their leaders. In particular, it carried out an analysis of the principles of 
formation of departments in the local prosecutor’s office, the distribution of powers between the 
management team, the relationship with the Prosecutor General’s Office of Ukraine and the regional 
prosecutor’s office identified the arguments of the heads of local prosecutors’ offices regarding the 
effectiveness of coordination of activities, the need for the formation and implementation of uniform 
criteria for the effectiveness of the local prosecutor’s office. The analysis suggests possible directions 
for the elimination of shortcomings in the organization and management of local prosecutors’ offices.

Keywords: prosecutors reform; local prosecutors’ office; operation and management 
organization; criteria for evaluation; the independence of the public prosecutor; principles of the 
prosecution activity.


