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Поняття та зміст повноважень прокурора
при здійсненні нагляду за додержанням

законів у сфері санітарного 
та епідемічного благополуччя населення

Систему органів охорони здоров’я
становлять санітарно-профілактичні
органи й установи, через які органи
санітарно-епідеміологічної служби
здійснюють функції з нагляду за до-
триманням непідпорядкованими дер-
жавними органами, підприємствами,
установами, організаціями, їх посадо-
вими особами і громадянами санітар-
но-гігієнічних та санітарно-протиепі-
демічних правил і норм.

Важливо вказати, що окремі пи-
тання реалізації наглядових повно-
важень свого часу були предметом
досліджень таких учених, як Ю. Гро-
шевий, П. Каркач, М. Косюта, В. Нор,
Г. Середа, М. Якимчук та інших.

Метою ж цієї статті є з’ясування
змісту повноважень прокурора при здій-
сненні нагляду за додержанням законів
у сфері санітарного та епідемічного

Одним із пріоритетних завдань
державної політики є забезпечення та
підтримання санітарно-епідемічного
благополуччя населення відповідно 
до чинного законодавства. Механізм
такого забезпечення реалізується че-
рез функціонування системи держав-
ного санітарного нагляду, що перед-
усім забезпечується Міністерством
охорони здоров’я України.

Державний санітарний нагляд здійс-
нюється органами санітарно-епідеміо-
логічної служби, які проводять санітар-
но-протиепідемічні заходи, а також
контролюють дотримання міністер-
ствами, відомствами, підприємствами,
установами, організаціями, посадовими
особами та громадянами як санітарно-
гігієнічних і санітарно-протиепідеміч-
них правил та норм, так і санітарного
законодавства в цілому.



благополуччя населення і формулю-
вання пропозицій з приводу їх удоско-
налення.

Так, у Положенні про державний
санітарно-епідеміологічний нагляд в
Україні [1] йдеться про те, що діяль-
ність органів санітарно-епідеміоло-
гічної служби є саме нагляд. Відповід-
но до п. 8 цього нормативного акта
державний санітарно-епідеміологіч-
ний нагляд охоплює: контроль за до-
триманням юридичними і фізичними
особами, передбачених санітарним
законодавством, санітарними та про-
тиепідемічними (профілактичними)
заходами, приписами, постановами,
висновками, дозволами та реєстрацій-
ними свідоцтвами, умовами державної
реєстрації вимог безпеки для здоров’я
і життя людини; контроль за організа-
цією і проведенням органами вико-
навчої влади та органами місцевого
самоврядування, підприємствами, уста-
новами, організаціями та громадянами
санітарних і протиепідемічних (профі-
лактичних) заходів; вивчення, аналіз і
оцінку санітарної та епідемічної си-
туації, прогнозування показників здо-
ров’я населення залежно від стану
середовища його життєдіяльності, ви-
значення факторів довкілля, що шкід-
ливо впливають на стан здоров’я і
життя людини; видачу обов’язкових
для виконання приписів, постанов та
висновків щодо усунення або обмежен-
ня шкідливого впливу на стан здоров’я
і життя людини факторів середовища
життєдіяльності,причин та умов виник-
нення і поширення інфекційних хво-
роб; ведення державного обліку інфек-
ційних хвороб, професійних захворю-
вань, масових неінфекційних захворю-
вань (отруєнь), радіаційних уражень;
контроль за якістю та ефективністю
використання дезінфекційних засобів;
установлення обмежень або заборони
в’їзду на територію України її грома-
дян, іноземців та осіб без громадян-
ства, експорту, імпорту, транзиту ван-
тажів і товарів з окремих країн або
регіонів у зв’язку з неблагополучною

епідемічною ситуацією на їх терито-
ріях; проведення обстеження, розслі-
дування, лабораторного та інструмен-
тального дослідження і випробування,
а також санітарної, гігієнічної, токси-
кологічної, епідеміологічної та інших
видів оцінки середовища життєдіяль-
ності людини, об’єктів господарської
та інших видів діяльності, продукції,
робіт, послуг, проектної документації і
видача за їх результатами висновків
щодо відповідності (невідповідності)
вимогам санітарних норм; підготовку
та внесення в установленому порядку
органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування пропозицій
щодо проведення санітарних та про-
тиепідемічних (профілактичних) захо-
дів з метою забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населен-
ня, необхідності встановлення каран-
тину; забезпечення охорони території
України від занесення і поширення
особливо небезпечних (у тому числі
карантинних) та небезпечних інфек-
ційних хвороб, здійснення санітарно-
епідеміологічного контролю і нагляду
в пунктах пропуску через державний
кордон.

Таким чином, законодавець регла-
ментує здійснення органами санітар-
но-епідеміологічної служби двох само-
стійних видів адміністративної діяль-
ності – контролю і нагляду.

На наш погляд, для розкриття сут-
ності повноважень прокурора при
здійсненні нагляду за додержанням
законів у сфері санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення слід
більш ретельно проаналізувати спів-
відношення понять державного сані-
тарного контролю та нагляду, а також
прокурорського нагляду.

В етимологічному значенні «конт-
роль» означає перевірку,облік діяльності
кого-, чого-небудь, нагляд за кимось,
чимось [2, 451]. У науковій літературі
висловлюється думка, що контроль –
це основний спосіб забезпечення за-
конності та дисципліни у державному
управлінні.Він є одним з найважливіших
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елементів державного управління, важ-
ливою функцією держави. Контроль –
один із факторів, що дисциплінує
поведінку службовців державного
апарату та громадян як у галузі дер-
жавного управління, так і в суспільстві
загалом [3, 36].

Сутність контролю полягає у спо-
стереженні за відповідністю діяльності
підконтрольного об’єкта тим припи-
сам, які він отримав від управляючої
ланки [4, 221–231; 5, 662].

Отже, прокурор під час проведен-
ня перевірок особливу увагу повинен
звертати на додержання органами
державного управління та контролю
законодавства у сфері забезпечення
санітарно-епідемічного благополуччя
населення, а в разі його порушення –
реалізовувати надані законом повно-
важення та реагувати на виявлені
порушення.

Водночас необхідно враховувати,
що, відповідно до п. 2.1 наказу Гене-
рального прокурора України «Про
організацію правозахисної діяльності
органів прокуратури України» від 
12 квітня 2011 року № 3гн, прокурори
не повинні допускати підміни органів
державного управління та контролю,
не дублювати їхніх функцій.Не відобра-
жати роботу органів державного конт-
ролю як результати правозахисної
діяльності.

Проте єдиного погляду на поняття
наглядової діяльності спеціальних ор-
ганів державного управління у науко-
вій літературі не існує. Одна група до-
слідників вважає, що така діяльність
належить до спеціалізованого контро-
лю [6, 40], друга – розглядає адміні-
стративний нагляд як контроль у 
спеціальній сфері діяльності органів
управління [7, 140]; третя – як особли-
вий вид управлінської діяльності спе-
ціально уповноважених на те органів
виконавчої влади [8, 147]; четверта –
як різновид надвідомчого контролю і
службову функцію щодо нагляду вза-
галі [9, 19]. Однак зміст наглядової
діяльності розглядається як здійснення

її тільки органами прокуратури, а здійс-
нення нагляду іншими органами у га-
лузі державного управління або ор-
ганами, яким властиві певні ознаки
зазначеної діяльності, не розглядається
взагалі.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону
України «Про прокуратуру» [10] про-
курор має право вносити подання.

Водночас, такий акт реагування, як
подання, мають право вносити не
лише органи прокуратури, а й органи
санітарно-епідеміологічної служби про
відсторонення осіб від роботи або
іншої діяльності відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни «Про затвердження Інструкції про
порядок внесення подання про відсто-
ронення осіб від роботи або іншої
діяльності» [11].

Таким чином, очевидним є те, що
наглядову діяльність здійснюють як
органи прокуратури, так і органи сані-
тарно-епідеміологічної служби, або
останнім властиві певні ознаки нагля-
дової діяльності [3, 50–51]. Відмінність
між ними полягає у специфіці засто-
совуваних методів і правових форм
реагування.

Слід зазначити, що на органи дер-
жавної влади покладено обов’язок ви-
конання певних завдань, які належать
до їхньої компетенції. Держава норма-
тивно закріплює систему правових
засобів, за допомогою яких відбуває-
ться реалізація цих завдань відповідними
державними органами.

На прокуратуру як орган держав-
ної влади серед інших функцій покла-
дено функцію нагляду за додержанням
і застосуванням законів, завданням
якої є захист прав і свобод людини та
громадянина, державних і суспільних
інтересів.

Поставлені перед прокурату-
рою завдання досягаються у результа-
ті використання сукупності різнома-
нітних за характером повноважень,
що дає підстави говорити про ба-
гатофункціональність прокуратури 
[8, 120].
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Так, при здійсненні нагляду за до-
держанням і застосуванням законів
органи прокуратури повинні реагува-
ти на порушення законодавства опе-
ративно, а тому громадяни при захисті
своїх прав віддають перевагу саме їм.
Прокуратура є своєрідним гарантом
прав громадян – дієвим правозахис-
ним органом, на який покладається
обов’язок щодо захисту соціальних, і
передусім, конституційних прав особи.

Так, відповідно до п. 3 наказу Гене-
рального прокурора України № 3гн
прокурорів усіх рівнів зобов’язано
проводити перевірки за зверненнями
та повідомленнями про порушення за-
конів, у тому числі поширені у засобах
масової інформації, що вказують на
неналежне виконання своїх обов’язків
посадовими особами контролюючих
та правоохоронних органів, за матері-
алами цих органів, а також із власної
ініціативи [12].

Згідно з п. 10 вказаного наказу про-
курорів зобов’язано періодично, але
не рідше одного разу на місяць, переві-
ряти законність правових актів Кабіне-
ту Міністрів України, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, використовувати пра-
во участі у засіданнях цих органів.

З цього приводу досить слушною є
думка науковців, які вважають, що для
прокурорів інформаційна діяльність
повинна давати об’єктивне і повне
уявлення про фактичний стан справ
щодо додержання законів у різних 
галузях та про результативність їх
роботи [13, 108].

Так, посадові права й обов’яз-
ки працівників усіх контролюючих
установ визначаються або у поло-
женнях про відповідні органи, або у
відомчих інструкціях, що найбільш
характерно для працівників відомчого
контрольно-ревізійного апарату.У низ-
ці цих актів міститься лише вказівка –
повідомляти керівникам вищесто-
ящих органів, прокуратурі та слідчим
органам про виявлені факти злочинів
та інших правопорушень [14, 59].

З огляду на важливість досліджу-
ваної сфери прокурорського нагляду
особливої уваги потребує нормативно-
правове врегулювання обов’язку конт-
ролюючих органів інформувати орга-
ни прокуратури про виявлені порушен-
ня законодавства у сфері забезпечення
санітарно-епідемічного благополуччя
населення. На нашу думку, така інфор-
мація має надходити негайно з момен-
ту виявлення порушень законодавства
у цій сфері.

Як вважає М. П. Маляров, для
забезпечення ефективного та дієвого
нагляду робота прокуратури має бути
побудована так, щоб прокурор завжди
володів інформацією про порушення
закону та міг своєчасно реагувати на
них [15, 191].

Отже, при здійсненні нагляду за
додержанням законів у сфері забезпе-
чення санітарно-епідемічного благопо-
луччя населення прокурору необхідно
володіти відповідною інформацією, на
підставі аналізу якої він матиме змогу
дійти висновку про стан законності.

Тому прокурор має накопичувати
не лише інформацію про порушення
вимог законів, а й статистичні відомо-
сті про стан додержання законодавства
у сфері забезпечення санітарно-епіде-
мічного благополуччя населення.

Зміст такого інформаційного забез-
печення ґрунтується на принципах
оперативності, повноти та достовірно-
сті [16, 35].

До наведеного переліку слід дода-
ти і принцип своєчасності, оскільки
своєчасне отримання інформації про-
курором про стан здоров’я населення,
а також про наявні та можливі факто-
ри ризику для життя, здоров’я і їх сту-
пінь дасть змогу більш повно уявити
стан дотримання законів у цій сфері та
можливість ефективнішої реалізації
прокурором своїх повноважень.

З цією метою пропонуємо зобов’я-
зати Державну санітарно-епідеміоло-
гічну службу України інформувати
органи прокуратури про стан здоров’я
населення, а також наявні та можливі
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фактори ризику для здоров’я, їх сту-
пінь, у зв’язку з чим слід доповнити
відповідним змістом Положення «Про
державну санітарно-епідеміологічну
службу України», затверджене Ука-
зом Президента України від 6 квітня
2011 року № 400/2011.

Не менш дієвим фактором забез-
печення дотримання законів у сфері
санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення є право прокурора
на проведення перевірок з власної 
ініціативи.

Відповідно до вимог п. 3.3 наказу
№ 3гн проводити такі перевірки не-
обхідно згідно з планом роботи відпо-
відної прокуратури, який з урахуван-
ням стану законності в регіоні склада-
ється на півріччя, включає поточні та
перспективні заходи, які можуть коре-
гуватися щоквартально.

Водночас, враховуючи нагальність
питань, що виникають у сфері сані-
тарного та епідемічного благополуч-
чя населення, у чинному наказі до-
цільно передбачити можливість коре-
гування поточних і перспективних
заходів щомісячно.

Ефективність реалізації повнова-
жень прокурора у досліджуваній сфе-
рі суспільних відносин значною мірою
залежить і від змісту тієї чи іншої
законодавчої норми.

Варто зауважити, що норми проку-
рорського нагляду за формою нале-
жать до категоричних (або імператив-
них). Вони сформульовані як такі,
що надають права або зобов’язують.
У деяких з них закріплено кореспон-
дуючі повноваження прокурорів обо-
в’язкам інших органів.

Так, наприклад, при здійсненні про-
курорського нагляду за додержанням і
застосуванням законів прокурор наді-
лений повноваженнями вимагати ви-
ділення спеціалістів для проведення
перевірок.

Основними формами участі спеціа-
лістів у роботі прокурорів є: консуль-
тації для з’ясування поточних питань;
доручення керівникам та посадовим

особам піднаглядних об’єктів прове-
дення перевірок та ревізій діяльності
підконтрольних або підвідомчих їм
організацій; участь спеціалістів при
отриманні прокурором пояснень поса-
дових осіб, відборі необхідних доку-
ментів [17, 248].

У таких випадках у відповідному
акті прокурор має окреслити коло пи-
тань, які підлягають з’ясуванню при
проведенні перевірки чи ревізії, а не
обмежуватись загальною вимогою їх
провести. Визначення кола осіб, які за-
лучатимуться до перевірки, становить
компетенцію керівника того органу
чи установи, до якого звертається про-
курор [18, 23].

Однак на сьогодні на законодав-
чому рівні не передбачено вимоги до
документа, на підставі якого прокурор
вимагає виділення спеціалістів для
проведення перевірок.

Тому слід погодитись із думкою
тих учених, які вважають за доцільне з
метою чіткої регламентації механізму
залучення до перевірок спеціалістів
визначити на законодавчому рівні пра-
ва, обов’язки та відповідальність за їх
невиконання.

Такі повноваження доцільно ви-
значити у спеціальному спільному нор-
мативно-правовому акті (спільному
наказі Генерального прокурора Украї-
ни та Головного державного санітар-
ного лікаря України) на кшталт По-
рядку взаємодії між органами держав-
ної контрольно-ревізійної служби та
органами прокуратури, внутрішніх
справ і Служби безпеки України, за-
твердженого спільним наказом Голо-
ви Головного контрольно-ревізійного
управління України, Міністра внутріш-
ніх справ України, Голови Служби без-
пеки України, Генерального прокурора
України від 19 жовтня 2006 року 
№ 346/1025/685/53 або Порядку взає-
модії Генеральної прокуратури Украї-
ни та Рахункової палати з питань під-
готовки, подання, розгляду матеріалів
перевірок та інформування про ре-
зультати їх розгляду, вжиття заходів

328

Публічне право № 1 (9) (2013)



прокурорського реагування від 16 черв-
ня 2009 року.

Слід звернути увагу і на той факт,
що Закон України «Про прокурату-
ру» надає право прокурору вимагати
виділення спеціалістів не тільки для
проведення перевірок, а й проведення
відомчих і позавідомчих експертиз 
(ч. 1 ст. 20).

Проте проведення перевірки та
проведення експертизи має різні пра-
вові наслідки. Певна різниця існує і в
змісті понять «спеціаліст» та «експерт».
Так, етимологічне значення терміна
«спеціаліст» означає, що це той, хто
досконало володіє певною спеціаль-
ністю, має глибокі знання в якій-не-
будь галузі науки, техніки, мистецтва
тощо; фахівець; той, хто досяг високої
майстерності в чому-небудь, знавець
чогось [2, 1168].

В етимологічному значенні термін
«експерт» – фахівець, що робить екс-
пертизу [2, с. 257].

Отже, як бачимо, зміст цих понять
має як спільні, так і відмінні ознаки.
Поняття «спеціаліст» є більш широ-
ким на відміну від поняття «експерт»,
оскільки до першого не входить наяв-
ність в особи повноважень проводити
експертизу, що свідчить про неможли-
вість використання цих понять як
синонімічних.

Викладене дає підставу зауважити,
що під повноваженнями з нагляду 
за додержанням і застосуванням зако-
нів у досліджуваній сфері, на нашу
думку, потрібно розуміти комплекс
прав та обов’язків прокурора, визна-
чених у законах, підзаконних актах,
інших нормативно-розпорядчих доку-
ментах, використання яких має бути
спрямоване на утвердження верхо-
венства закону, зміцнення правопо-
рядку і має своїм завданням захист від

неправомірних посягань правовід-
носин у сфері забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя
населення.

Отже, з огляду на нагальність пи-
тань, що виникають у сфері санітар-
ного та епідемічного благополуччя на-
селення, у чинному наказі «Про орга-
нізацію правозахисної діяльності орга-
нів прокуратури України» від 12 квіт-
ня 2011 року № 3гн слід передбачити
можливість корегування поточних та
перспективних заходів щомісячно.

Украй необхідною є пропозиція
зобов’язати Державну санітарно-епі-
деміологічну службу України інфор-
мувати органи прокуратури про стан
здоров’я населення, а також наявні та
можливі фактори ризику для здо-
ров’я, їх ступінь, у зв’язку з чим по-
трібно доповнити відповідним змістом
Положення «Про державну санітарно-
епідеміологічну службу України».

З огляду на необхідність більш
чіткого розуміння повноважень про-
курора вбачається за доцільне вне-
сення змін до чинної редакції статті 20
Закону України «Про прокуратуру»
та викладення п. 3 ч. 2 у такій редакції:
«вимагати від керівників та колегі-
альних органів проведення перевірок,
ревізій діяльності підпорядкованих і
підконтрольних підприємств, установ,
організацій та інших структур неза-
лежно від форм власності, виділення
спеціалістів для проведення перевірок,
а також експертів для проведення
відомчих і позавідомчих експертиз».

Вважаємо, що сформульовані про-
позиції щодо вдосконалення змісту
повноважень прокурора при здійснен-
ні нагляду за застосуванням законів
сприятимуть підвищенню рівня ефек-
тивності прокурорського нагляду вза-
галі і в досліджуваній сфері зокрема.
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Арсірій М. В. Поняття та зміст повноважень прокурора при здійсненні нагля-
ду за додержанням законів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення

У статті досліджується зміст повноважень прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня. На основі аналізу нормативних та наукових джерел формулюються пропозиції
щодо вдосконалення правового регулювання відносин у досліджуваній сфері.

Ключові слова: прокурорський нагляд, повноваження прокурора, санітарно-
епідемічне благополуччя.
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Арсирий М. В. Понятие и содержание полномочий прокурора при осуществ-
лении надзора за соблюдением законов в сфере санитарного и эпидемического
благополучия населения

В статье исследуется содержание полномочий прокурора при осуществлении
надзора за соблюдением законов в сфере санитарного и эпидемического благопо-
лучия населения. На основе анализа нормативных и научных источников фор-
мулируются предложения по усовершенствованию правового регулирования в
исследуемой сфере.

Ключевые слова: прокурорский надзор, полномочия прокурора, санитарно-
эпидемическое благополучие.

Arsiriy M. Concept and content of the prosecutor office in supervising the observan-
ce of laws in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population

This article examines the content of the prosecutor office in supervising the obser-
vance of laws in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population.
Based on the analysis of regulatory and scientific sources suggestions on improvement
of legal regulation in the field of study.

Key words: public prosecutor’s supervision, powers of the prosecutor, the sanitary-
epidemic welfare.


