ЗАКОН УКРАЇНИ
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ПРО ПРОКУРАТУРУ

ПРО ПРОКУРАТУРУ

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.118
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 335-VIII від 21.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.198
№ 578-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 34, ст.336
№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379
№ 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1020-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 11, ст.128
№ 1355-VIII від 12.05.2016, ВВР, 2016, № 22, ст.453
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2232-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 2, ст.7
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272}
{Установити, що у 2016 році норми і положення частини другої
статті 33, статті 81 цього Закону застосовуються у порядку та
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи
з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів
та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із
Законом № 928-VIII від 25.12.2015}
Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності
прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення
прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури
України.
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Розділ I. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ
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Стаття 1. Прокуратура
1. Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку,
передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією
України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних
інтересів суспільства та держави.
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Стаття 2. Функції прокуратури
1. На прокуратуру покладаються такі функції:
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1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у
випадках, визначених цим Законом;
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.
2. З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює
міжнародне співробітництво.
3. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені
Конституцією України.
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Стаття 3. Засади діяльності прокуратури
1. 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.
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Стаття 4. Законодавство про прокуратуру і статус
прокурорів
1. Організація та діяльність прокуратури України, статус
прокурорів визначаються Конституцією України, цим та іншими
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законами України, чинними міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
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Стаття 5. Здійснення функцій прокуратури виключно
прокурорами
1. Функції прокуратури України здійснюються виключно
прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також
привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими
особами не допускається.
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Стаття 6. Інформування про діяльність прокуратури
1. Органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують
суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах
масової інформації.
2. Генеральний прокурор особисто не менше одного разу на рік
звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні
про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених
статистичних та аналітичних даних.
{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}
3. Керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому
пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються
представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік
інформують населення відповідної адміністративно-територіальної
одиниці про результати діяльності на цій території шляхом надання
узагальнених статистичних та аналітичних даних.
4. Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється
в загальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової
інформації і на офіційних веб-сайтах органів прокуратури.
5. Органи прокуратури оприлюднюють видані ними нормативноправові акти з питань організації та діяльності прокуратури України
в порядку, встановленому законом.
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Стаття 7. Система прокуратури України
1. Систему прокуратури України становлять:
1) Генеральна прокуратура України;
2) регіональні прокуратури;
3) місцеві прокуратури;
4) військові прокуратури;
5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 198VIII від 12.02.2015}
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2. До військових прокуратур належать Головна військова
прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної
прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на правах
регіональних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові
прокуратури (на правах місцевих), перелік яких визначається в
Додатку до цього Закону.
У разі якщо в силу виключних обставин у певних адміністративнотериторіальних одиницях не діють органи прокуратури України,
які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального
прокурора виконання їх функцій може покладатися на військові
прокуратури.
Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур,
визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюються
Генеральним прокурором.
3. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури визначені статтею 8-1 цього
Закону. Утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
визначення її структури і штату здійснюються Генеральним
прокурором за погодженням з Директором Національного
антикорупційного бюро України.
{Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
4. Генеральна прокуратура України є органом прокуратури
вищого рівня щодо регіональних та місцевих прокуратур, а
регіональна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо
місцевих прокуратур, розташованих у межах адміністративнотериторіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію
відповідної регіональної прокуратури.
5. 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.
6. У системі прокуратури може запроваджуватися спеціалізація
прокурорів.
{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від
21.12.2016}
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Стаття 8. Генеральна прокуратура України
1. Генеральна прокуратура України організовує та координує
діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення
ефективного виконання функцій прокуратури.
2. Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний
прокурор, який має першого заступника та чотирьох заступників, а
також заступника Генерального прокурора — Головного військового
прокурора.
3. У структурі Генеральної прокуратури України 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 Генеральної прокуратури України
затверджуються Генеральним прокурором.
{Частина третя статті 8 в редакції Закону № 578-VIII від 02.07.2015;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1355-VIII від 12.05.2016}
4. У Генеральній прокуратурі України утворюється (на
правах
самостійного
структурного
підрозділу)
Головна
військова прокуратура, яку очолює заступник Генерального
прокурора — Головний військовий прокурор. На нього наказом
Генерального прокурора може також покладатися виконання інших
службових обов’язків.
{Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 578-VIII від 02.07.2015}
5. У Генеральній прокуратурі України утворюється (на
правах самостійного структурного підрозділу) Спеціалізована
антикорупційна прокуратура, на яку покладаються такі функції:
{Абзац перший частини п’ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 578-VIII від 02.07.2015}
1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
Національним антикорупційним бюро України;
{Пункт 1 частини п’ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 578-VIII від 02.07.2015}
2) підтримання державного обвинувачення у відповідних
провадженнях;
3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у
випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними
або пов’язаними з корупцією правопорушеннями.
У межах реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна
прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.
{Статтю 8 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
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{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від
21.12.2016}

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від
21.12.2016}

Стаття 8-1. Особливості організації і діяльності
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
1. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури
здійснюється
керівником
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу,
який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури та визначених ним і Генеральним
прокурором осіб.
Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу
визначаються
керівником
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури.
{Частина перша статті 8-1 в редакції Закону № 578-VIII від
02.07.2015}
2. Призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі здійснюється за результатами
відкритого конкурсу. На посади, передбачені пунктами 1-3
частини третьої статті 39 цього Закону, призначення здійснюється
Генеральним прокурором, а на посади, передбачені пунктами 4 і 5
частини третьої статті 39 цього Закону, — керівником Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури. Участь у конкурсі можуть брати особи,
які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною
комісією, до складу якої входять:
1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України;
2) сім осіб, визначених Верховною Радою України.
Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають
бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у
сфері запобігання або протидії корупції. Не можуть бути членами
конкурсної комісії державні службовці або особи, які займають
політичні посади, депутати Верховної Ради України та місцевих рад,
військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також
члени політичних партій.
Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено
не менше шести осіб. У разі якщо протягом трьох місяців з дня
призначення до складу комісії представників Радою прокурорів
України Верховна Рада України не призначить в установленому
порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови
входження до її складу чотирьох осіб.
Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа
членів конкурсної комісії, визначених Верховною Радою України,
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