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1. Правова основа діяльності органів прокуратури. Основні принципи 

організації і діяльності 
 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про прокуратуру» - прокуратура України становить 

єдину систему, яка в порядку, передбаченому даним Законом, здійснює 

встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод 

людини, загальних інтересів суспільства та держави. 

Прокуратура є державним правоохоронним органом, на який покладається 

завдання здійснення нагляду за дотриманням і правильним застосуванням 

законів в Україні. 

Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про прокуратуру» діяльність прокуратури 

ґрунтується на засадах: 

1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, 

недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 

2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; 

3) територіальності; 

4) презумпції невинуватості; 

5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного 

політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним 

рішень при виконанні службових обов’язків; 

6) політичної нейтральності прокуратури; 

7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів 

законодавчої, виконавчої і судової влади; 

8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного 

висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури 

їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; 

9) прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і 

конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового 

характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень 

щодо її надання; 

10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки. 

На прокуратуру покладаються такі функції: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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1) підтримання державного обвинувачення в суді; 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених ЗУ «Про прокуратуру» та главою 12 розділу III Цивільного 

процесуального кодексу України; 

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням 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 реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне 

співробітництво. 

Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. 

Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускається. 

 

2. Система, структура органів прокуратури 

 

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про прокуратуру» систему прокуратури України 

становлять: 

1) Офіс Генерального прокурора -  є органом прокуратури вищого рівня; 

2) обласні прокуратури – (ст. 10) у системі прокуратури України діють 

обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура. 

Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської 

прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників. 

У структурі обласної прокуратури утворюються підрозділи - управління та 

відділи. Утворення, перелік, територіальна юрисдикція, реорганізація та ліквідація 

обласних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису 

здійснюються Генеральним прокурором. 

3) окружні прокуратури – (ст. 12) у системі прокуратури України діють 

окружні прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається наказом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8232
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Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та ліквідація окружних 

прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису 

здійснюються Генеральним прокурором. 

Окружну прокуратуру очолює керівник окружної прокуратури, який має 

першого заступника та не більше двох заступників. У структурі окружної прокуратури 

в разі необхідності утворюються такі підрозділи, як відділи. 

4) Спеціалізована антикорупційна прокуратура – (ст.81) є самостійним 

структурним підрозділом Офісу Генерального прокурора (на правах Департаменту), 

підпорядкованим заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолює 

заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, який має першого заступника та заступника. 

Відповідно до ч. 5 ст. 7 ЗУ «Про прокуратуру» єдність системи прокуратури 

України забезпечується: 

1) єдиними засадами організації та діяльності прокуратури; 

2) єдиним статусом прокурорів; 

3) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів; 

4) фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України; 

5) вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами 

прокурорського самоврядування. 

У системі прокуратури може запроваджуватися спеціалізація прокурорів. 

 

 

3. Структура Офісу Генерального прокурора та повноваження 

Генерального прокурора 

 

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про прокуратуру» - Офіс Генерального прокурора 

організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, забезпечує належне 

функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами 

досудового розслідування, визначає єдиний порядок формування звітності про стан 

кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного 
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виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об’єктами державної 

власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального прокурора. 

Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох 

перших заступників та заступників, а також заступника Генерального прокурора - 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

У структурі Офісу Генерального прокурора утворюються департаменти, 

управління, відділи, а також Генеральна інспекція. Управління та відділи можуть бути 

самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення про 

самостійні структурні підрозділи Офісу Генерального прокурора затверджуються 

Генеральним прокурором. 

Ст. 9 ЗУ «Про прокуратуру» визначає такі функції генерального прокурора: 

1) представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, 

підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав 

та міжнародними організаціями; 

2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає 

межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур 

у частині виконання конституційних функцій; 

3) призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з 

адміністративних посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом; 

4) у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про 

застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної 

прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого 

перебування такої особи на посаді прокурора; 

5) призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Офісу Генерального 

прокурора у випадках та порядку, встановлених цим Законом; 

6)  у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє відповідний 

орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або 

тимчасово вакантної посади в Офісі Генерального прокурора; 
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6-1) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками 

Генерального прокурора; 

7) затверджує акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів 

прокуратури, у тому числі щодо електронного документообігу; 

7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури; 

7-2) затверджує положення про систему індивідуального оцінювання якості 

роботи прокурорів та систему оцінювання якості роботи прокурорів; 

7-3) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на 

прокурорів; 

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Офісу 

Генерального прокурора; 

9) затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою 

забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення 

прокурорської діяльності; 

9-1) за поданням Генеральної інспекції направляє матеріали до Державного бюро 

розслідувань; 

9-2) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання 

прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, 

встановлених для відповідної адміністративної посади; 

10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України. 

Генеральний прокурор України видає накази з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, у межах своїх повноважень, на основі та на виконання 

Конституції і законів України. 

Усі накази Генерального прокурора оприлюднюються державною мовою на 

офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора на наступний робочий день після 

їх підписання з додержанням вимог режиму таємності. 

У разі відсутності Генерального прокурора його повноваження здійснює перший 

заступник Генерального прокурора, а в разі відсутності першого заступника - один із 

заступників Генерального прокурора. 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

