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Тема 3.2. Функції прокуратури України 

 

Практична робота № 2 

 

Тема: Розв’язання ситуацій щодо реалізації функцій прокуратури 

 

Мета: сформувати професійні навички та вміння щодо визначення та реалізації функцій 

прокуратури 

 

Студенти повинні: 

знати: зміст конституційних функцій прокуратури; 

вміти: розв’язувати ситуації щодо реалізації функцій прокуратури 

 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

Конституція України від 28 червня 1996 року. 

Наочність:  

витяг з Закону України «Про прокуратуру»  від 14 жовтня  2014 року 

Технічні засоби навчання: 

персональний комп’ютер,  мультимедійний проектор. 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-

1996. - № 30.- Ст. 141 (зі змінами і доповненнями). 

2. Закон України «Про прокуратуру» від  14 жовтня  2014 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 2015. – 1697-VII ( зі змінами і доповненнями). 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які функції покладаються на органи прокуратури  

2. Які ви можете визначити конституційні функції прокуратури 

3. Які органи становлять систему органів прокуратури 

 

Методичні рекомендації 

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. 

На прокуратуру покладаються такі функції: 

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. 

Систему органів прокуратури складають: 

 

 

 

Офіс  

Генерального 

прокурора 

Обласні прокуратури 

Окружні прокуратури 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8232
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Відповідно до ст. 27 Закону України «Про прокуратуру» - прокурором окружної прокуратури 

може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 

права не менше двох років та володіє державною мовою. 

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 

1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища 

юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та 

визнана в Україні в установленому законом порядку; 

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої 

юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 

Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу 

юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою. 

Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який 

має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною 

мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою. 

Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Одну з найважливіших функцій прокуратури - підтримання державного обвинувачення в суді. 

прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні щодо кримінальних 

правопорушень, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 

представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та 

порядку, встановлених законом. 

Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, 

іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити 

свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення 

повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином 

здійснюють її захист. 

Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або 

загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 

органу. 

 

 

Зміст роботи 
 

Ситуація № 1. 

До окружної прокуратури звернувся громадянин Суханов Д.О., інвалід із зору. Посилаючись на 

те, що йому дуже важко читати й писати, він висказав прохання виділити йому працівника прокуратури, 

який би зміг захистити його конституційні права у суді під час розгляду цивільної справи. Прокурор 

відмовив йому, посилаючись на те, що у прокуратури на день звернення громадянина Суханова Д.О. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


3 
великий обсяг термінової роботи. Йому було запропоновано звернутися до юридичної консультації за 

місцем мешкання. 

Чи правильно вчинив прокурор?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Інтереси яких груп громадян має представляти прокурор у суді? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуація № 2. 

До Дніпропетровської обласної прокуратури звернувся начальник Головного управління 

Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з проханням представляти інтереси держави в 

суді по справі, щодо підробки громадянином Ткаченко Г.І. документів які надають йому право на 

отримання пенсії військовослужбовця.  Своє прохання начальник Головного управління Пенсійного 

фонду України аргументував тим що, начальник Новомосковського відділу обслуговування громадян 

не належним чином виконує свої обов’язки щодо представництва інтересів держави і тим самим 

порушує інтереси держави. 

Як повинен діяти прокурор обласної прокуратури в даній ситуації? Відповідь обґрунтуйте з 

посиланням на норми чинного законодавства 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація № 3. 

Визначте особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина або 

держави в суді, визначені ст. 24 Закону України «Про Прокуратуру» та заповніть пропуски 

1. Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, 

господарського судочинства надається _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Право подання цивільного позову у кримінальному провадженні надається ______________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в цивільній, 

адміністративній, господарській справі надається _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Право подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, 

заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом в цивільній, адміністративній, господарській 

справі надається _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, подання), апеляційної, 

касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом має право прокурор _______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Ситуація № 4. 

Громадянин Савчук К.А. 26 років, закінчив юридичний університет з ступенем спеціаліста і має 

річний стаж роботи державним виконавцем, звернувся до обласної прокуратури із заявою прийняти 

його на посаду прокурора. Керівником обласної прокуратури йому було відмолено. 

Чи були підстави для відмови? Якщо так, то які саме?  

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Назвіть вимоги, що пред’являються до осіб, які призначаються на посаду прокурора обласної 

прокуратури. 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуація № 5 

За порушення трудової дисципліни прокурор обласної прокуратури Дніпропетровської області 

своїм наказом притяг до дисциплінарної відповідальності прокурора Дніпровської місцевої 

прокуратури № 3 та виніс йому сувору догану за неналежне виконання службових обов’язків. 

Що таке дисциплінарне провадження щодо прокурора? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чи правильно вчинив прокурор обласної прокуратури?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Який орган може притягти до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратур?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Які види дисциплінарних стягнень можуть застосовуватися до працівників прокуратури? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Висновок: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу 

2. Повторити лекційний матеріал 

 

 

Викладач:   Бубнєнкова О.О. 
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Витяг  

з Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. 

(зі змінами і доповненнями) 

 

Стаття 23. Представництво інтересів громадянина або держави в суді 

1. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні 

процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та 

порядку, встановлених законом. 

2. Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, 

іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити 

свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення 

повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином 

здійснюють її захист. 

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною 

четвертою цієї статті. 

3. Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або 

загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 

органу. 

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною 

четвертою цієї статті, крім випадку, визначеного абзацом четвертим цієї частини. 

6. Під час здійснення представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор має 

право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче 

провадження: 

1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням); 

2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі 

судового провадження; 

3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, 

поданням) іншої особи; 

4) брати участь у розгляді справи; 

5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випадках та порядку, 

визначених кримінальним процесуальним законом; 

6) брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором 

здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді; 

7) з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого 

провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у 

матеріалах справи чи виконавчого провадження. 

7. У разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення прокурор 

зобов’язаний здійснити передбачені законом дії щодо порушення відповідного провадження. 

8. З метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах 

своєї компетенції прокурор у порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до 

автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем 

(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. 

Для визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості в межах своєї компетенції 

прокурор може залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих 

спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і 

фінансових органів. 

 

Стаття 24. Особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина 

або держави в суді 

1. Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, 

господарського судочинства надається Генеральному прокурору, його першому заступнику та 
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заступникам, керівникам обласних та окружних прокуратур, їх першим заступникам та заступникам, 

прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

2. Право подання цивільного позову у кримінальному провадженні надається прокурору, який 

бере в ньому участь. 

3. Право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в цивільній, 

адміністративній, господарській справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а 

також незалежно від участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору, його 

першому заступнику та заступникам, керівникам обласних та окружних прокуратур, першим 

заступникам та заступникам керівників обласних прокуратур, керівнику, заступникам керівника, 

керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

4. Право подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви 

про перегляд судового рішення Верховним Судом в цивільній, адміністративній, господарській справі 

надається Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керівникам обласних 

прокуратур, керівнику, заступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

5. Право подання апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом на судове 

рішення у кримінальній справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також 

незалежно від його участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору, його 

першому заступнику та заступникам, керівникам обласних прокуратур, їх першим заступникам та 

заступникам, крім випадків, коли йдеться про рішення у кримінальних провадженнях, розслідування в 

яких здійснювалося Національним антикорупційним бюро України, - у таких випадках відповідне право 

надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді 

справи: керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та 

заступнику. 

6. Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, подання), апеляційної, 

касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про 

перегляд судового рішення Верховним Судом має право прокурор, який її подав, або прокурор вищого 

рівня. 

7. Повноваження прокурорів, передбачені цією статтею, здійснюються виключно на підставах та 

в межах, передбачених процесуальним законодавством. 

 

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора 

1. Прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. 

Для цілей цього Закону: 

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 

1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища 

юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та 

визнана в Україні в установленому законом порядку; 

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої 

юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 

2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою. 

3. Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, 

який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною 

мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

5. Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка 

має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною 

мовою. 

6. Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 
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7. Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на 

відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони 

претендують, про працюючих у такому органі близьких їм осіб. 

 

Стаття 43. Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності 

1. Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку 

дисциплінарного провадження з таких підстав: 

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення; 

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час 

виконання повноважень; 

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, 

неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; 

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення 

правил прокурорської етики; 

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку; 

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи 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; 

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості. 

2. Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості 

притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених 

законом. 

3. Виправдання особи або закриття стосовно неї судом кримінального провадження не може бути 

підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, який здійснював 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та/або підтримання державного обвинувачення у 

цьому провадженні, крім випадків умисного порушення ним вимог законодавства чи неналежного 

виконання службових обов’язків. 

 

Стаття 44. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження 

1. Дисциплінарне провадження здійснюється відповідним органом. 

 

Стаття 45. Дисциплінарне провадження щодо прокурора 

1. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду відповідним органом, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо прокурорів, дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про 

вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 

Рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені 

виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. Якщо за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального 

процесу  встановлено факти порушення прокурором прав осіб або вимог закону, таке рішення може 

бути підставою для дисциплінарного провадження. 

2. Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо 

прокурорів, із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного проступку має 

кожен, кому відомі такі факти. Рекомендований зразок дисциплінарної скарги розміщується на вебсайті 

Офісу Генерального прокурора. 

3. {Дію частини третьої статті 45 зупинено до 1 вересня 2021 року - див. абзац четвертий 

пункту 2 розділу II Закону № 113-IX від 19.09.2019} У разі якщо дисциплінарна скарга про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку подана членом відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо прокурорів, то він не має права 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n393
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n393
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4. Прізвище, ім’я, по батькові прокурора, щодо якого надійшла дисциплінарна скарга, не 

підлягають оприлюдненню до моменту прийняття рішення у справі. 

 

Стаття 49. Види дисциплінарних стягнень 

1. На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення: 

1) догана; 

2) 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); 

3) звільнення з посади в органах прокуратури. 

2. Прокурор протягом одного року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення 

вважається таким, який притягувався до дисциплінарної відповідальності, крім випадків, передбачених 

частиною третьою цієї статті. 

3. До закінчення річного строку прокурор, який не допустив порушення законодавства та 

сумлінно й професійно здійснював свої службові обов’язки, може бути визнаний таким, який не 

притягувався до дисциплінарної відповідальності, на підставі клопотання керівника відповідного 

органу прокуратури, однак не раніш як: 

1) через шість місяців із дня накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 1 

частини першої цієї статті; 

2) після закінчення половини строку, визначеного у разі накладення дисциплінарного стягнення, 

передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті; 

4. За результатами дисциплінарного провадження може бути прийнято рішення про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора (крім Генерального прокурора) у 

разі: 

1) якщо дисциплінарний проступок, вчинений прокурором, має характер грубого порушення; 

2) якщо прокурор вчинив дисциплінарний проступок, перебуваючи у статусі прокурора, який 

притягувався до дисциплінарної відповідальності. 

5. У разі якщо за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора встановлено 

обставини, які свідчать про порушення прокурором вимог щодо несумісності, передбачених статтею 

18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник ініціює перед Вищою радою правосуддя 

розгляд відповідного питання. 

6. {Дію частини шостої статті 49 зупинено до 1 вересня 2021 року - див. абзац четвертий 

пункту 2 розділу II Закону № 113-IX від 19.09.2019} У разі якщо відповідний орган, що здійснює 

дисциплінарне провадження, за результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який 

обіймає адміністративну посаду, встановив неналежне виконання ним посадових обов’язків, 

установлених для відповідної адміністративної посади, орган, що здійснює дисциплінарне 

провадження, у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за 

рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює перед Радою прокурорів України розгляд питання про 

внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/conv#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/conv#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n393
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n393
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