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Повноваження органів прокуратури 
та форми їх реалізації

Метою статті є окреслення і си-
стематизація повноважень органів
прокуратури в Україні. Актуальність
обраної теми є очевидною з огляду на
два чинники: по-перше, в національній
доктрині права, власне як і вченими-
адміністративістами ближнього за-
кордоння, аналізові правової природи
повноважень національних органів
прокуратури не приділялося належної
уваги. По-друге, зважаючи на зміст на-
ціональних конституційних Перехід-
них положень і на вказівки низки між-
народних актів із цього питання, а вод-
ночас і на питання реформування про-
куратури в Україні, процес реалізації
якого має місце і дотепер, особливе
значення для нашої держави в цьому
процесі мають оптимізація та приве-
дення у відповідність із міжнародною
практикою прокурорських повнова-
жень, для чого доцільно дослідити
зміст таких повноважень згідно із чин-
ним національним законодавством.

Сприятиме досягненню поставле-
ної мети у процесі наукового пошуку
звернення до суміжних галузей права,

аналіз позицій спеціалістів, науков-
ців із цього питання (М. М. Бурбика,
В. М. Кампо, В. В. Назаров, В. А. Ста-
вінський), вивчення положень норма-
тивно-правових актів.

Систематизуючи ряд статей Зако-
ну України «Про прокуратуру»,а також
інших законодавчих актів, можна ви-
значити такі групи повноважень орга-
нів прокуратури, залежно від тих
функцій, що вони виконують.

1. Нагляд. Здійснюючи прокурор-
ський нагляд за додержанням і засто-
суванням законів, органи прокурату-
ри, серед іншого, мають право:

1) брати участь у засіданнях: ВРУ
та її органів, КМУ, колегій міністерств
та інших центральних органів виконав-
чої влади (Генеральний прокурор Ук-
раїни, його заступники); ВР АР Крим
та її органів, Ради міністрів АР Крим,
колегій міністерств, комітетів і відомств
АР Крим, а також місцевих рад, їхніх
виконавчих комітетів, комісій, інших
органів управління (Генеральний про-
курор України, прокурор АР Крим,
їхні заступники); рад відповідного
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рівня, їхніх виконавчих комітетів, ін-
ших органів місцевого самоврядування
(прокурори областей, міст Києва і
Севастополя, районні, міжрайонні,
міські, транспортні та інші прирівняні
до них прокурори, заступники і поміч-
ники прокурорів);

2) безперешкодно за посвідчен-
ням, що підтверджує займану посаду,
входити у приміщення органів дер-
жавної влади та органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян,
підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, під-
порядкованості чи належності, до
військових частин, установ без особ-
ливих перепусток, де такі запрова-
джено.А ще органи прокуратури ком-
петентні мати доступ до документів 
і матеріалів, необхідних для прове-
дення перевірки, зокрема на письмову
вимогу, і таких, що містять комерцій-
ну таємницю або конфіденційну ін-
формацію (ч. 1 ст. 20 Закону України
«Про прокуратуру»).

Також органи прокуратури повно-
важні письмово вимагати подання у
прокуратуру для перевірки зазначе-
них документів і матеріалів, видачі
необхідних довідок, зокрема щодо
операцій і рахунків юридичних осіб
та інших організацій, для вирішення
питань, пов’язаних із перевіркою.
Отримання від банків інформації, яка
містить банківську таємницю, здійс-
нюється в порядку та обсязі, встано-
влених Законом України «Про банки
і банківську діяльність» (ч. 1 ст. 20
Закону України «Про прокуратуру»);

3) вимагати для перевірки рішен-
ня, розпорядження, інструкції, накази
та інші акти і документи, одержувати
інформацію про стан законності
й заходи щодо її забезпечення;

4) вимагати від керівників і колегі-
альних органів проведення перевірок,
ревізій діяльності підпорядкованих і
підконтрольних підприємств, установ,
організацій та інших структур неза-
лежно від форм власності, а також
надання спеціалістів для проведення

перевірок, відомчих і позавідомчих
експертиз;

5) викликати посадових осіб і гро-
мадян, вимагати від них усних або
письмових пояснень щодо порушень
закону.

Розглядаючи наведені вище еле-
менти прокурорських повноважень,
що мають місце за здійснення проку-
рорського нагляду за додержанням 
і застосуванням законів органами
прокуратури, доцільно розглянути
декілька прикладів реалізації цих пов-
новажень, зокрема:

1) у процесі проведення ОРД та
під час виконання законів органами
дізнання і досудового слідства. Зага-
лом повноваження прокурора у кри-
мінальному провадженні концентрую-
ться на додержанні законів під час
проведення оперативно-розшукової
діяльності. Саме під час проведення
оперативно-розшукових заходів най-
більшою мірою можуть обмежувати-
ся законні інтереси і права громадян
на таємницю листування, телефонних
розмов, свободу пересування, особи-
сте життя тощо [1, с. 92];

2) у процесі провадження коорди-
наційної діяльності. У процесі вико-
нання функції координації діяльності
правоохоронних органів України щодо
протидії організованої злочинності в
державі органи прокуратури повно-
важні здійснювати: а) загальні коорди-
наційні повноваження (зокрема: узго-
дження заходів, спрямованих на вико-
нання загальнодержавних і регіональ-
них програм у правоохоронній сфері;
внесення конкретних пропозицій щодо
підвищення ефективності роботи і
рівня правоохоронної діяльності щодо
протидії злочинності, вдосконалення
законодавства і відомчих актів, що
стосуються організації взаємодії; моні-
торинг внесення суб’єктами права
законодавчої ініціативи проектів за-
конів і підзаконних нормативно-пра-
вових актів із питань правоохоронної
діяльності; підготовку узгоджених про-
позицій та прийняття в межах наданих
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повноважень рішень щодо недопущен-
ня ускладнення криміногенної ситуа-
ції; опрацювання пропозицій з питань
удосконалення нормативно-право-
вого регулювання правоохоронної
діяльності, забезпечення законності і
правопорядку, додержання прав і сво-
бод громадян; скликання та проведен-
ня координаційних нарад; організацію
діяльності робочих груп з вирішення
конкретних правоохоронних питань;
витребування статистичної та іншої
необхідної інформації пов’язаної із
узгодженням правоохоронних дій;
узгодження та видання спільних нака-
зів, вказівок, інформаційних листів та
інших організаційно-розпорядчих до-
кументів з питань правоохоронної
діяльності; організацію спільних виїз-
дів до регіонів для проведення узго-
джених дій, перевірок і надання допо-
моги місцевим правоохоронним орга-
нам із питань протидії злочинності);
б) спеціальні координаційні повно-
важення (приміром, організація під-
готовки відповідних документів, що
потребують обговорення на коорди-
наційній нараді; визначення місця,
дати й часу проведення координацій-
ної наради, затвердження її порядку
денного; скликання координаційної
наради та керування її роботою) [2,
с. 225–227].

2. Виявлення та реагування на за-
конопорушення. Завдання, що стоять
перед органами прокуратури, зокре-
ма з виявлення та усунення порушень
законів, прокурор вирішує, застосо-
вуючи різні правові засоби, кожен з
яких може бути застосований за допо-
моги різних методів, засобів і спосо-
бів. Способи і методи застосування
одного і того ж правового засобу мо-
жуть розрізнятися залежно від виду
об’єкта, характеру правопорушення,
конкретної обстановки, власного до-
свіду роботи прокурора і від багатьох
інших чинників [3, с. 677].

Так, виявивши порушення закону,
органи прокуратури в межах їхньої
компетенції мають право застосову-

вати акти прокурорського реагування,
а саме:

a) опротестовувати акти Прем’єр-
міністра України, Кабінету Міністрів
України, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, міністерств та ін-
ших центральних органів виконавчої
влади, виконавчих органів місцевих
рад, підприємств, установ, організацій,
громадських об’єднань, а також рі-
шення і дії посадових осіб. Відповідно
до ст. 21 Закону України «Про проку-
ратуру», протест на акт, що супере-
чить закону, а так само і протест на
незаконні рішення чи дії посадової
особи, приноситься органами проку-
ратури до органу (чи посадової осо-
би цього органу), який вчинив право-
порушення, або до вищого органу.
У протесті прокурор ставить питання
про скасування акта або приведення
його у відповідність із законом, а та-
кож припинення незаконної дії поса-
дової особи, поновлення порушеного
права.

Отже, протест прокурора зупиняє
дію опротестованого акта і підлягає
обов’язковому розгляду відповідним
органом або посадовою особою у
десятиденний строк після його надхо-
дження. Про наслідки розгляду про-
тесту в цей же строк повідомляється
прокурору.

У разі відхилення протесту або
ухилення від його розгляду прокурор
може звернутися з заявою до суду про
визнання акта незаконним. Заяву до
суду може бути подано протягом п’ят-
надцяти днів з моменту одержання
повідомлення про відхилення проте-
сту або закінчення передбаченого
законом строку для його розгляду.
Подання такої заяви зупиняє дію пра-
вового акта.

Як відзначає В. А. Ставінський,
правозастосовна практика та опиту-
вання експертів із правоохоронної
діяльності вказують на те, що проте-
сти не завжди досягають своєї мети
й інколи залишаються без розгляду
адресатом. На думку дослідника,
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причиною цьому слугує той факт, що
розгляд протесту прокурора щодо
припинення незаконних дій організо-
ваними злочинними групами розгля-
дається особою, яка має корупційні
зв’язки з організованими злочинними
угрупованнями чи сама є їхнім чле-
ном. Тому прокурори після внесення
протесту, який не було розглянуто у
відведений для цього законом термін,
самі змушені проходити судові проце-
дури оскарження бездіяльності особи,
що «значно збільшує термін та дозво-
ляє ОЗГ використати більш тривалий
час для приховування своєї діяльності
та знищення доказів» [4, с. 309–310];

б) вносити подання (або протест)
на рішення місцевих рад залежно від
характеру порушень і вносити подан-
ня до державних органів, громадських
організацій і посадовим особам про
усунення порушень закону та умов,
що їм сприяли. Відповідно до ст. 23
Закону України «Про прокуратуру»
такий акт прокурорського реагування
спрямовано на усунення порушень
закону, причин цих порушень і умов,
що їм сприяють, і підлягає невідклад-
ному розгляду. Відповідно до вимог за-
конодавства, передбачено що не пізніш
як у місячний строк має бути вжито
відповідних заходів до усунення пору-
шень закону, причин та умов, що їм
сприяють, і про наслідки повідомлено
прокурору, який вносив подання;

в) звертатися до суду з заявами про
захист прав і законних інтересів гро-
мадян, держави, а також підприємств
та інших юридичних осіб. Досить ча-
сто таке повноваження органів про-
куратури розглядається у вітчизняній
та закордонній літературі з певним
скептицизмом, однак компетенція
щодо захисту прав громадянина і дер-
жави, на нашу думку, є чи не цент-
ральним повноваженням органів про-
куратури, на якому ґрунтуються всі
інші її повноваження. Так, на думку
судді Конституційного Суду України
В. М. Кампа, яку він висловив в окре-
мій думці стосовно Рішення Консти-

туційного Суду України у справі від
12 жовтня 2011 р. № 11-рп/2011, пра-
во прокурора на звернення до суду
повинно розглядатися не лише фор-
мально, як елемент правового меха-
нізму реалізації процесуальних функ-
цій прокуратури, а й на підставі прин-
ципу верховенства права – як засіб
захисту певних конституційних цінно-
стей: прав і свобод людини і громадя-
нина тощо [5];

г) давати приписи про усунення
очевидних порушень закону. Відповід-
но до ст. 22 Закону України «Про про-
куратуру», письмовий припис про усу-
нення порушень закону вноситься
прокурором, його заступником орга-
ну чи посадовій особі, які допустили
порушення, або вищому в порядку
підпорядкованості органу чи поса-
довій особі, які правочинні усунути
порушення. Такий прокурорський акт
реагування може мати місце у випад-
ках, коли порушення закону має оче-
видний характер і може завдати істот-
ної шкоди інтересам держави, підпри-
ємства, установи, організації, а також
громадянам, якщо не буде негайно
усунуто.

Варто наголосити на тому, що при-
писові прокурора властиві імпера-
тивна юридична сила та неухильне
термінове (оперативне) його вико-
нання. Як відзначає В.А. Ставінський,
припис є найдієвішою формою реагу-
вання, в доцільності якого не можна
сумніватись. Так, наприклад, досить
актуальним є внесення припису про-
курора щодо зупинки роботи нафто-
переробного підприємства та негайно-
го зупинення промислових отруйних
викидів у водоймище, яке викори-
стовується для водозабору і водопо-
стачання в населені пункти. Без на-
явності такого засобу прокурорсько-
го нагляду, наголошує вчений, «судо-
вий розгляд аналогічної справи може
тривати місяцями і люди будуть 
змушені користуватися неякісною
водою, що неодмінно негативно від-
образиться на екології та стані здо-
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ров’я значної частини мешканців» 
[4, с. 310];

д) порушувати в установленому
законом порядку кримінальну справу,
дисциплінарне провадження або про-
вадження про адміністративне право-
порушення, передавати матеріали на
розгляд громадських організацій. Від-
повідно до вимог ст. 24 Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» прокурор у тих
випадках, коли зафіксував порушення
закону посадовою особою або грома-
дянином, залежно від характеру пору-
шення закону, повноважний виносити
мотивовану постанову про дисциплі-
нарне провадження, провадження про
адміністративне правопорушення або
про порушення кримінальної справи
щодо таких осіб.

3. Щодо порушення кримінальної
справи. Оскільки це повноваження
органів прокуратури на сьогодні є
вкрай актуальним, вбачаємо необхід-
ність розглянути це питання більш
детально. Так, відповідно до змісту 
ст. 25 КПК України нагляд за додер-
жанням законів під час провадження
дізнання і попереднього слідства здій-
снюється Генеральним прокурором
України і підпорядкованими йому
прокурорами, а виходячи зі ст. 100
КПК України нагляд за законністю
порушення справи здійснюється орга-
ном прокуратури, який, опираючись
на ст. 227 КПК України, повноважний:
вимагати від органів дізнання та слід-

чого для перевірки кримінальні спра-
ви, документи, матеріали та інші відо-
мості про вчинені злочини, хід дізнан-
ня, попереднього слідства та розшуку
злочинців; скасовувати незаконні та
безпідставні постанови органів дізнан-
ня і слідчого (зокрема постанову про
відмову в порушенні справи, про за-
криття справи та ін.); порушувати, від-
мовляти в порушенні та закривати
кримінальні справи.

Отже, підводячи підсумок усьому
викладеному, варто зазначити, що
залежно від прокурорських функцій
повноваженнями органів прокурату-
ри є: повноваження у процесі здійснен-
ня нагляду; виявлення та реагування
на законопорушення (опротестовува-
ти акти органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, юридичних
осіб; вносити подання (або протест) на
рішення місцевих рад, вносити подан-
ня до державних органів, посадовим
особам, юридичним особам про усу-
нення порушень закону та умов, що їм
сприяли; звертатися до суду з заявами
про захист прав і законних інтересів
громадян, держави, юридичних осіб;
давати приписи про усунення очевид-
них порушень закону; порушувати в
установленому законом порядку кри-
мінальну справу, дисциплінарне про-
вадження або провадження про адмі-
ністративне правопорушення); компе-
тенція в питанні порушення кримі-
нальної справи.
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Муравенко О. Ю. Повноваження органів прокуратури та форми їх реалізації
Статтю присвячено вивченню значення та правового змісту повноважень

національних органів прокуратури. В рамках питання розглядається основна база
фундаментальних праць теоретиків адміністративного права сучасної України,
інших країн, а також спеціальних нормативно-правових актів.

Ключові слова: державне управління, прокурорські повноваження, обов’язки
прокуратури.

Муравенко А. Ю. Полномочия органов и формы их реализации
Статья посвящена изучению значения и правового содержания полномочий

национальных органов. В рамках вопроса рассматривается ключевая база фунда-
ментальных трудов теоретиков административного права современной Украины,
других стран, а также специальных нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: государственное управление, прокурорские полномочия,
обязанности прокуратуры.

Muravenko A. Powers of bodies and forms of their realization
This article is devoted to the study of the meaning and content of the legal powers

of national organs. Within the question viewed sources of fundamental works of theo-
rists administrative law of modern Ukraine, foreign countries, as well as special regula-
tions.
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