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Здійснення в Україні системних державотворчих, соціально-правових 
реформ вказує на важливість посилення реформування органів прокура-
тури як складової утвердження громадянського суспільства, принципу 
верховенства права, дотримання прав та свобод людини1. Конституція 
України (ст.131-1) передбачає, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює: 
1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 2) організацію і процесу-
альне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до 
закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негла-
сними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;  
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в по-
рядку, що визначені законом2. 

Ураховуючи зміст таких конституційних завдань, трудо-правовий 
статус органів прокуратури3 пов'язаний із такими особливостями, як: за-
конодавче розуміння правового статусу прокурора; гарантії незалежності 
прокурора; дотримання вимог щодо сумісництва прокурорів; загальний 
обсяг прав та обов’язків прокурора; спеціальний обсяг прав, обов’язків, у 
тому числі обмежень прокурора; спеціальні види юридичної відповідаль-
ності прокурора (дисциплінарна, матеріальна). 

За змістом Закону України «Про прокуратуру» (ст. 43) прокурора може 
бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплі-
нарного провадження з таких підстав: невиконання чи неналежне вико-
нання службових обов’язків; необґрунтоване зволікання з розглядом зве-
рнення; розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала ві-
домою прокуророві під час виконання повноважень; порушення встанов-
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леного законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру; вчинення дій, що порочать звання 
прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупереджено-
сті та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; сис-
тематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе 
порушення правил прокурорської етики; порушення правил внутрішнього 
службового розпорядку; втручання чи будь-який інший вплив прокурора у 
випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяль-
ність 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 пра-
вопорушення; публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції не-
винуватості.  

Слід зауважити, що дисциплінарне провадження здійснюється Квалі-
фікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (далі – КДКП). Закон Укра-
їни «Про прокуратуру» (ст. 45) встановлює, що дисциплінарне проваджен-
ня – це процедура розгляду КДКП дисциплінарної скарги, в якій містяться 
відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. При 
цьому, за результатами дисциплінарного провадження, на прокурора мо-
жуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення: догана; 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); звільнення з посади в ор-
ганах прокуратури. Крім того, Наказом Генерального прокурора України 
від 16.06.2016 № 205 затверджено Порядок проведення таємної перевірки 
доброчесності прокурорів в органах прокуратури України, який зареєстро-
вано Міністерством юстиції України 17.06.2016 за № 875/290051. Цей По-
рядок визначає підстави, процедуру проведення таємної перевірки добро-
чесності прокурорів уповноваженими особами, тобто посадовими особами 
підрозділів внутрішньої безпеки прокуратури, наділеними повноважен-
нями щодо перевірки доброчесності прокурорів. За Порядком кожний про-
курор з метою виконання вимог ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» 
зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до підрозділу внутрішньої 
безпеки власноруч заповнену Анкету доброчесності прокурора за формою, 
затвердженою зазначеним наказом Генерального прокурора України. Во-
дночас слід зауважити, що дисциплінарне провадження здійснюється ви-
ключно КДКП, яка розпочала свою роботу з 07.06.2017 у порядку та згідно 
з компетенцією, визначеною Законом України «Про прокуратуру» та По-
ложенням про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, 
прийнятим всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.20172. 
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Верховний Суд України неодноразово звертає увагу на те, що за зміс-
том пункту 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 
№ 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»1 підставами захисту 
порушеного права звільненої особи може бути не тільки звільнення без 
законних підстав, а й порушення порядку його проведення. 

Тому, за своєю суттю, дисциплінарна відповідальність прокурорів – це 
специфічний вид дисциплінарної відповідальності, який застосовується за 
специфічною процедурою та полягає у застосуванні до прокурорів санкцій 
за вчинення ними дисциплінарних проступків на умовах та у порядку, пе-
редбаченому законодавством. Основними ознаками дисциплінарної відпо-
відальності прокурорів є наступні: 1) специфічний вид дисциплінарної 
відповідальності; 2) стосується таких специфічних суб’єктів, як прокурори; 
3) характеризується специфічною процедурою застосування (дисципліна-
рне провадження); 4) передбачає застосування спеціальних санкцій; 
5) застосовується на підставі рішення спеціально уповноваженого органу – 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 6) рішення про засто-
сування дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене у встанов-
леному порядку2. У цьому контексті на особливу увагу заслуговують пи-
тання, пов’язані з посиленням прозорості процедур дисциплінарного про-
вадження, оскарженням відповідних рішень, наявністю громадського кон-
тролю тощо. 

Ураховуючи вищевикладене, нагальну необхідність новітньої кодифі-
кації трудового законодавства, сучасного законодавчого забезпечення 
дисциплінарної відповідальності, окремих її видів3, видається доцільним у 
проекті Трудового кодексу України4 передбачити особливості законодав-
чого регулювання праці працівників органів прокуратури, а також удоско-
налити процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності про-
курорів, що має на меті чітке виконання завдань, функцій та повноважень 
органів прокуратури. 
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