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Анотація

У виданні містяться правові позиції Верховного Суду у справах, пов’язаних із
добором кандидатів на посади прокурорів, переведенням прокурорів до
органів прокуратури вищого рівня, їх дисциплінарної відповідальності,
звільненням прокурорів з посад та поновленням на роботі, соціальним
забезпеченням прокурорів.   

Для наукових і практичних працівників, прокурорів, викладачів, аспірантів,
студентів закладів юридичної освіти, а також усіх, кого цікавлять питання
статусу прокурорів.
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службових обов’язків .......................................................... 46

3.2.1.10. Встановлення слідчим додаткових вимог  
для підтвердження захисником своїх повноважень 
у кримінальному провадженні та відмова в задоволенні 
клопотання адвоката про ознайомлення з окремими 
матеріалами досудового розслідування свідчать про 
неналежне виконання службових обов’язків .......................47

3.2.1.11. Невиконання ухвали слідчого судді про скасування 
ухвали про накладення арешту на майно (запчастини) 
та неповернення вилученого під час обшуку майна 
є неналежним виконанням службових обов’язків ............. 48

3.2.1.12. Утримання вилучених під час обшуку речей і документів 
без визначення їх значення для кримінального провадження 
є порушенням норм Кримінального процесуального 
кодексу України та права особи в достатній мірі володіти 
та користуватися майном, а також свідчить про наявність 
ознак дисциплінарного проступку в діях прокурора ......... 49

3.2.1.13. Непередання прокурором на зберігання до уповноваженого 
банку вилучених під час обшуку коштів є дисциплінарним 
проступком, а саме невиконанням чи неналежним 
виконанням службових обов’язків  ................................... 50

3.2.1.14. Неволодіння достатніми, належними та допустимими 
доказами наявності вини особи та необґрунтоване 
орієнтування суду на ухвалення обвинувального вироку 
є неналежним виконанням прокурором службових 
обов’язків ........................................................................... 50
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3.2.1.15. Не відповідає ознакам невиконання чи неналежного 
виконання службових обов’язків невнесення прокурором 
відомостей до декларації про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру  .............................. 51

3.2.2. Необґрунтоване зволікання з розглядом звернення .................... 52
3.2.2.1. Необґрунтоване зволікання з розглядом звернення, 

адвокатського запиту є самостійною підставою 
для притягнення до дисциплінарної відповідальності 
та не потребує обов’язкового посилання в рішенні 
КДКП на обставини чи фактичні дані, які б свідчили 
про невиконання чи неналежне виконання службових 
обов’язків ...............................................................................52

3.2.3. Порушення встановленого законом порядку  
подання декларації  ........................................................................ 53
3.2.3.1. Притягнення прокурора до дисциплінарної  

відповідальності на підставі порушення встановленого 
порядку подання декларації можливе за умови проведення 
перевірки такої декларації Національним агентством 
з питань запобігання корупції ............................................. 53

3.2.4. Вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть 
викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості 
та незалежності, у чесності та непідкупності органів 
прокуратури; систематичне або одноразове грубе  
порушення правил прокурорської етики ..................................... 54
3.2.4.1. Використання прокурором своїх службових повноважень 

або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей 
на користь своїх приватних інтересів або приватних 
інтересів третіх осіб, допущення прокурором проявів,  
які можуть створити враження корупційних, порочать 
звання прокурора і можуть викликати сумнів у його 
об’єктивності, неупередженості та незалежності,  
у чесності та непідкупності органів прокуратури  
та грубо порушують правила прокурорської етики ............ 54

3.2.4.2. Надання неправомірної вигоди, окрім підстав для 
притягнення до кримінальної відповідальності,  
може бути підставою для притягнення прокурора 
до дисциплінарної відповідальності  .................................. 55

3.2.4.3. Порушення порядку подання анкети доброчесності 
прокурора є неналежним виконанням службових  
обов’язків, а також дією, що порочить звання прокурора 
і може викликати сумнів у його об’єктивності, 
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неупередженості та незалежності, у чесності 
та непідкупності органів прокуратури................................ 56   

3.2.4.4. Одноразове грубе порушення правил прокурорської  
етики компрометує звання прокурора, шкодить його 
репутації та авторитету прокуратури, викликає  
негативний громадський резонанс ...................................... 57

3.2.4.5. Керування транспортним засобом у стані алкогольного 
сп’яніння є грубим порушенням, за вчинення якого 
прокурор підлягає притягненню до дисциплінарної 
відповідальності .................................................................. 58

3.2.4.6. Особисті позаслужбові зв’язки прокурора, результатом 
яких стало відкриття кримінального провадження 
та повідомлення йому про підозру в одержанні 
неправомірної вигоди в сукупності з іншими  
обставинами свідчать про одноразове грубе  
порушення правил прокурорської етики ............................ 58

3.2.4.7. Тиск керівника місцевої прокуратури на підлеглого 
працівника шляхом висловлення погроз настання 
негативних наслідків у роботі (дисциплінарної 
відповідальності, позбавлення преміальних виплат)  
з корисливою метою (отримання матеріальних  
цінностей та грошових коштів) є одноразовим  
грубим порушенням правил прокурорської етики .................60

3.2.4.8. Надсилання іншому учаснику кримінального провадження 
фотокопій службових документів (матеріалів кримінального 
провадження) із використанням мобільного додатку 
та попередження про проведення слідчих (розшукових) 
дій має характер грубого порушення, що свідчить 
про неможливість подальшого перебування особи  
на посаді прокурора .................................................................61

3.2.4.9. Одноособове складання та підписання прокурором 
обвинувального акта, його направлення  
до міськрайонного суду (за відсутності незгоди  
прокурора з обвинувальним актом, складеним слідчим) 
свідчать про неналежне виконання прокурором  
службових обов’язків, одноразове грубе порушення  
правил прокурорської етики ............................................... 62

3.2.4.10. Незапобігання прокурором правопорушенню  
(будучи його очевидцем) шляхом реєстрації відповідно  
до статті 214 Кримінального процесуального кодексу 
України є одноразовим грубим порушенням правил 
прокурорської етики ............................................................ 63
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3.2.4.11. Для притягнення прокурора до дисциплінарної 
відповідальності за грубе порушення правил  
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судового рішення, яким його було б визнано винним  
у вчиненні кримінального правопорушення  
та склад якого б передбачав відповідні діяння ................... 64

3.2.4.12. Залишення прокурором судового засідання  
без дозволу суду може вважатися невиконанням  
службових обов’язків та грубим порушенням правил 
прокурорської етики (вияв неповаги до суду)  ................... 64

3.2.4.13. За умови відсутності фактів невиконання вказівок 
головуючого та зауважень з боку судді упродовж засідання 
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під час проголошення судового рішення не є грубим 
порушенням правил прокурорської етики .........................  65

3.2.5. Порушення правил внутрішнього службового розпорядку ....... 66
3.2.5.1. Невідвідування прокурором, який перебуває на навчанні  
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3.2.6. Втручання чи будь-який інший вплив прокурора  
у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, 
у службову діяльність іншого прокурора, службових,  
посадових осіб чи суддів ............................................................... 67
3.2.6.1. Самостійне прийняття прокурором вищого рівня  

постанови про закриття кримінального провадження  
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склад дисциплінарного проступку, передбаченого  
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3.2.6.2. Розмова начальника відділу прокуратури області  
(не обумовлена виконанням службових обов’язків) 
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кримінального провадження може вважатися  
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у службову діяльність іншого прокурора ........................... 67
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