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редакції 
0. Проект                                                                    проект 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И                      З А К О Н У К Р А Ї Н И 
2. Про внесення змін до Закону України "Про 

прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей 
застосування окремих положень 

  Про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей 
застосування окремих положень 

3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
4. І. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості 

Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст. 12; № 6, 
ст. 40; № 11, ст.75; № 17, ст. 118; із змінами, 
внесеними законами України від 02 березня 2015 року 
№ 213-VIII та від 21 квітня 2015 року № 335-VIII): 

  І. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості 
Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст. 12; № 6, 
ст. 40; № 11, ст.75; № 17, ст. 118; із змінами, 
внесеними законами України від 02 березня 2015 року 
№ 213-VIII та від 21 квітня 2015 року № 335-VIII): 

  -1- Н.д.Фурсін І.Г. (Реєстр.картка №138) 
Частину другу статті 6 викласти в такій 

редакції: 
"Генеральний прокурор України 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". 

  

5. 1) у статті 8: -2- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Підпункти а), б) пункту 1 виключити. 

  

6. а) частину третю викласти в такій редакції:    
7. "3. У структурі Генеральної прокуратури України 

утворюються департаменти, управління та відділи. 
Управління та відділи можуть бути самостійними або 
входити до складу департаменту (управління). 
Положення про самостійні структурні підрозділи 
Генеральної прокуратури України затверджуються 
Генеральним прокурором України"; 

-3- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка 
№422) 
Н.д.Фурсін І.Г. (Реєстр.картка №138) 
Н.д.Мельничук І.І. (Реєстр.картка №14) 

У розділі І у частині першій в підпункті а) 
після слів "Генеральним прокурором 
України" доповнити словами "за 
погодженням з Директором Національного 
антикорупційного бюро України", адже із 
змісту частини третьої статті 8 випливає, що 
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Генеральному прокурору України надається 
право одноособово затверджувати в тому 
числі і Положення про Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру. 

8. б) у частині четвертій слова "на правах 
структурного підрозділу" замінити словами "на 
правах самостійного структурного підрозділу"; 

   

9. в) у частині п'ятій:    
10. в абзаці першому слова "на правах структурного 

підрозділу" замінити словами "на правах 
самостійного структурного підрозділу"; 

   

11. пункт 1 частини п'ятої після слова "проведення" 
доповнити словами "оперативно-розшукової 
діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити; 

-4- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200) 
в абзаці третьому підпункту в) пункту 1 

слова «оперативно-розшукової діяльності» 
замінити словами «оперативно-розшукової 
діяльності, контррозвідувальної  діяльності»; 

  

12. 2) у статті 81: -5- Н.д.Костенко П.П. (Реєстр.картка 
№381) 

Статтю 81 виключити. 

  

13. а) частини першу, другу викласти в такій редакції: -6- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200) 
в підпункті а) пункту 2 (частина перша і 
друга статті 81): 

в  абзаці другому (частина перша 
статті 81) слова «керівником Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури» замінити 
словами «Генеральним прокурором 
України»; 

  

  -7- Н.д.Соболєв Є.В. (Реєстр.картка №365) 
Пункт 2 Розділу I законопроекту 

викласти в такій редакції: 
“2) у статті 81: 
а) частини першу, другу викласти в 

такій редакції: 
“1. Керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури призначає 
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури за результатами відкритого 
конкурсу, який проводить конкурсна комісія 
у складі керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури та визначених 
ним осіб.  

Склад комісії та порядок проведення 
нею конкурсу визначаються керівником 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури.  
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2. Генеральний прокурор України 
призначає на посаду керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, його першого заступника і 
заступника відповідно до результатів 
відкритого конкурсу. Участь у конкурсі 
можуть брати особи, що відповідають 
вимогам, визначеним у статті 27 цього 
Закону.  

Організацію та проведення конкурсу 
здійснює конкурсна комісія, до складу якої 
входять: 

1) три особи, визначені Радою 
прокурорів України; 

2) сім осіб, визначених Верховною 
Радою України за поданням комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання 
якого належать питання запобігання і 
протидії корупції. 

Конкурсна комісія є повноважною за 
умови входження до її складу не менше 
шести осіб.  

Конкурсна комісія визначає порядок 
проведення конкурсу на зайняття зазначених 
посад і регламент своєї роботи.  

Конкурс проводиться публічно з 
вільним доступом представників засобів 
масової інформації, журналістів на засідання 
конкурсної комісії та із забезпеченням 
трансляції у режимі реального часу відео- та 
аудіоінформації із засідань конкурсної 
комісії в мережі Інтернет. Інформація про час 
та місце проведення засідання конкурсної 
комісії оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Генеральної прокуратури України не 
пізніше ніж за 24 години до його початку. 

Інформація про оголошення 
конкурсу, умови, строки, час та місце його 
проведення,   кандидатів, які подали заяву 
про участь, та результати конкурсу 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Генеральної прокуратури України. 

Відібрані конкурсною комісією 
кандидати на зазначені посади (по одному 
кандидату на одну посаду) подаються для 
призначення Генеральному прокуророві 
України. Генеральний прокурор України 
призначає відібраних конкурсною комісією 
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кандидатів на відповідні посади упродовж 
десяти днів з дня внесення подання”; 

14. "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 України 
осіб. 

-8- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №441) 
До пункту а) частини 2 розділу І 

законопроекту (щодо внесення змін до статті 
81 Закону України "Про прокуратуру" ) 
внести наступні зміни, виклавши у такій 
редакції: 

"1. Керівник Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури призначає 
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури за результатами відкритого 
конкурсу, який проводить конкурсна комісія 
у складі керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури та визначених 
ним осіб. 

Склад комісії та порядок проведення нею 
конкурсу визначаються керівником 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. 

2. Генеральний прокурор України 
призначає на посаду керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, його першого заступника і 
заступника відповідно до результатів 
відкритого конкурсу. Участь у конкурсі 
можуть брати особи, що відповідають 
вимогам, визначеним у статті 27 цього 
Закону. 

Організацію та проведення конкурсу 
здійснює конкурсна комісія, до складу якої 
входять: 

1) три особи, визначені Радою прокурорів 
України; 

2) сім осіб, визначених Верховною Радою 
України за поданням комітету Верховної 
Ради України, до предмета відання якого 
належать питання запобігання і протидії 
корупції. 

Конкурсна комісія є повноважною за 
умови входження до її складу не менше 
шести осіб.  

Конкурсна комісія визначає порядок 
проведення конкурсу на зайняття зазначених 
посад і регламент своєї роботи.  
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Конкурс проводиться публічно з 
вільним доступом представників засобів 
масової інформації, журналістів на засідання 
конкурсної комісії та із забезпеченням 
трансляції у режимі реального часу відео- та 
аудіоінформації із засідань конкурсної 
комісії в мережі Інтернет. Інформація про час 
та місце проведення засідання конкурсної 
комісії оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Генеральної прокуратури України не 
пізніше ніж за 24 години до його початку. 

Інформація про оголошення конкурсу, 
умови, строки, час та місце його проведення,   
кандидатів, які подали заяву про участь, та 
результати конкурсу оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Генеральної 
прокуратури України. 

Відібрані конкурсною комісією 
кандидати на зазначені посади (по одному 
кандидату на одну посаду) подаються для 
призначення Генеральному прокуророві 
України.  Генеральний прокурор України 
призначає відібраних конкурсною комісією 
кандидатів на відповідні посади упродовж 
десяти днів з дня внесення подання.». 

  -9- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363) 
У розділі І: 

у абзаці 1 підпункту а пункту 2 слова «і 
Генеральним прокурором України» 
виключити 

  

15. Склад комісії та порядок проведення нею 
конкурсу визначається керівником Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури. 

-10- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

У статті 8-1: 

1)  частину першу викласти у такій 
редакції:  

«1. Керівник Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури призначає 
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури за результатами відкритого 
конкурсу, який проводить конкурсна комісія 
у складі керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури та визначених 
ним осіб.  

Склад комісії та порядок проведення нею 
конкурсу визначаються керівником 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. »  
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2)  частину другу викласти у такій редакції:  
«2. Генеральний прокурор України 

призначає на посаду керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури відповідно до результатів 
відкритого конкурсу. Участь у конкурсі 
можуть брати особи, що відповідають 
вимогам, визначеним у статті 27 цього 
Закону.  

Організацію та проведення конкурсу 
здійснює конкурсна комісія, до складу якої 
входять: 

1) три особи, визначені Радою 
прокурорів України; 

2) сім осіб, визначених Верховною 
Радою України за поданням комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання 
якого належать питання запобігання і 
протидії корупції. 

Конкурсна комісія є повноважною за 
умови входження до її складу не менше 
шести осіб.  

Конкурсна комісія визначає порядок 
проведення конкурсу на зайняття зазначених 
посад і регламент своєї роботи.  

Конкурс проводиться публічно з 
вільним доступом представників засобів 
масової інформації, журналістів на засідання 
конкурсної комісії та із забезпеченням 
трансляції у режимі реального часу відео- та 
аудіоінформації із засідань конкурсної 
комісії в мережі Інтернет. Інформація про час 
та місце проведення засідання конкурсної 
комісії оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Генеральної прокуратури України не 
пізніше ніж за 24 години до його початку. 

Інформація про оголошення конкурсу, 
умови, строки, час та місце його проведення,   
кандидатів, які подали заяву про участь, та 
результати конкурсу оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Генеральної 
прокуратури України. 

Відібраний конкурсною комісією 
кандидат на посаду керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури подається для призначення 
Генеральному прокуророві України.  
Генеральний прокурор України призначає 
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відібраного конкурсною комісією кандидата 
на відповідну посаду упродовж десяти днів з 
дня внесення подання.» 

16. 2. Призначення на адміністративні посади в 
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 
здійснюється Генеральним прокурором України за 
результатами відкритого конкурсу. Участь у конкурсі 
можуть брати особи, що відповідають вимогам, 
визначеним у статті 27 цього Закону. 

   

  -11- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
у абзаці 2 підпункту а пункту 2 слова «Склад 
комісії та» виключити, а слова «нею» 
замінити на слова «комісією»; 

  

17. Організацію та проведення конкурсу здійснює 
конкурсна комісія, до складу якої входять: 

   

18. 1) п’ять осіб, визначених Радою прокурорів 
України; 

-12- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200) 
в абзаці шостому, сьомому (підпункт 1, 2 

частини другої статті 81) цифру «п’ять» 
замінити цифрою «шість»; 

  

  -13- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
у абзаці 4 підпункту а пункту 2 після слів «до 
складу якої входять:» слова «п’ять осіб, 
визначених Радою прокурорів України» 
замінити на слова «чотири особи, визначені 
Радою прокурорів України», а також слова 
«п’ять осіб, визначених Верховною Радою 
України» замінити на слова «шість осіб, 
визначених Верховною Радою України за 
поданням Комітету Верховної Ради, до 
предмету відання якого належать питання 
запобігання і протидії корупції.»; 

  

19. 2) п’ять осіб, визначених Верховною Радою 
України. 

-14- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200) 
в абаці сьомому (підпункт 2 частини 

другої статті 81) після слів «Верховною 
Радою України» доповнити словами «, з яких 
три особи є членами комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, ще три особи є 
членами комітету Верховної Ради України з 
питань запобігання і протидії корупції. Не 
можуть бути членами комісії особи, що 
займають керівні посади у комітетах 
Верховної Ради України.» 

  

20. Конкурсна комісія є повноважною за умови -15- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)   
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входження до її складу не менше шести осіб. У разі, 
коли протягом трьох місяців з дня визначення до 
складу комісії представників Генеральним 
прокурором України, Верховна Рада України не 
визначить в установленому порядку жодної особи, 
комісія вважається правомочною за умови входження 
до її складу п’яти осіб. Інформація про оголошення 
конкурсу, умови, строки, час та місце його 
проведення, кандидатів, які подали заяву про участь, 
та результати конкурсу оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури 
України. 

у реченні першому абзацу восьмого (абзац 
п’ятий частини 2 статті 81) слово «шести» 
замінити словом «семи»; 

у реченні другому абзацу восьмого 
(абзац п’ятий частини 2 статті 81) слово 
«п’яти» замінити словом «шести»; 

  -16- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
у абзаці 5 підпункту а пункту 2 речення «У 
разі, коли протягом трьох місяців з дня 
визначення до складу комісії представників 
Генеральним прокурором України, Верховна 
Рада України не визначить в установленому 
порядку жодної особи, комісія вважається 
правомочною за умови входження до її 
складу п’яти осіб.» - виключити; 
     - після слів «на офіційному веб-сайті 
Генеральної прокуратури України» додати 
речення «Інформація про дату, час та місце 
проведення конкурсу, кандидатів, які подали 
заяву про участь оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Генеральної 
прокуратури України  не пізніше ніж за 24 
години до його початку.» 

  

21. Відібрані конкурсною комісією три кандидати на 
кожну з адміністративних посад в Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру подаються на розгляд 
керівника Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, який вносить кандидатуру на 
призначення на розгляд Генерального прокурора 
України. Кандидати на посаду керівника 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
подаються на розгляд Генерального прокурора 
України. 

-17- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
у абзаці 6 підпункту а пункту 2 після слів 
«конкурсною комісією» слова «три» - 
виключити, а також після слова «кандидати» 
додати слова «по одному»; 
     - у абзаці 6 підпункту а пункту 2 слова «на 
розгляд Генерального прокурора» у всіх 
випадках замінити словами «на призначення 
Генеральному прокурору України»; 

  

22. Конкурс на зайняття зазначених посад 
проводиться публічно з вільним доступом 
представників засобів масової інформації, журналістів 
на засідання конкурсної комісії та забезпеченням 
трансляції у режимі реального часу відео- та 
аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в 

   



U  tabl2667.doc  15.06.2015  До проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру" стор.   9 
 

U  22.05.2015 

 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній 
редакції 

мережі Інтернет. " 
23. б) у частині п’ятій:    
24. доповнити новим абзацом першим такого змісту:    
25. "Керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури підпорядковується безпосередньо 
Генеральному прокурору України.". 

   

26. У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом 
другим; 

   

27. у першому реченні абзацу другого слово "відділів" 
замінити словами "управлінь, відділів", а слова 
"старших прокурорів і" виключити; 

-18- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Абзац п’ятий підпункту б) пункту 2 

виключити. 

  

28. в) у пункті 5 частини восьмої слово "старшого" 
виключити; 

   

29. 3) у частині першій статті 9:    
30. а) пункт 1 після слова "особами" доповнити 

словом "підприємствами"; 
   

31. б) у пункті 3 слова "встановленому цим Законом 
порядку" замінити словами "випадках та порядку, 
встановлених цим Законом"; 

-19- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Підпункти б), в), ґ), д) пункту 3 виключити. 

  

32. в) у пункті 5 слова "в тому числі керівників та 
заступників керівників підрозділів Генеральної 
прокуратури України у встановленому цим Законом 
порядку" замінити словами "у випадках та порядку, 
встановлених цим Законом"; 

   

33. г) пункт 6 після слів "десятиденний строк" 
доповнити словами "з моменту вивільнення посади"; 

-20- Н.д.Фурсін І.Г. (Реєстр.картка №138) 
Н.д.Мельничук І.І. (Реєстр.картка №14) 

Частину шосту статті 9 викласти у 
наступній редакції: 

"у десятиденний строк з моменту 
вивільнення посади повідомляє 
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
прокурорів про наявність вакантної або 
тимчасово вакантної посади у Генеральній 
прокуратурі України. 

  

34. ґ) після пункту 6 доповнити новим пунктом такого 
змісту: 

   

35. "7) здійснює розподіл обов'язків між першим 
заступником та заступниками Генерального 
прокурора України". 

   

36. У зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно 
пунктами 8 -11; 
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37. д) пункт 8 після слова "щодо" доповнити словом 
"внутрішньої"; 

   

38. 4) у частині другій статті 10 слова "та чотирьох 
заступників" замінити словами "та не більше трьох 
заступників"; 

   

39. 5) у частині першій статті 11:    
40. а) пункт 1 після слова "особами" доповнити 

словом "підприємствами"; 
   

41. б) пункт 3 після слова "регіональних" доповнити 
словами "та місцевих"; 

-21- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
У пункті 5: 
1) підпункт б) виключити; 
 

  

42. в) пункт 5 після слів "десятиденний строк" 
доповнити словами "з моменту вивільнення посади"; 

-22- Н.д.Мельничук І.І. (Реєстр.картка 
№14) 

Пункт в) частини п‘ятої розділу першого 
законопроекту викласти у такій редакції: 

"У десятиденний строк з моменту 
вивільнення посади повідомляє 
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
прокурорів про наявність вакантних або 
тимчасово вакантних посад у регіональній 
прокуратурі". 

  

43. г) пункт 7 викласти в такій редакції:    
44. "7) призначає на адміністративні посади та 

звільняє з адміністративних посад прокурорів у 
випадках та порядку, встановлених цим Законом"; 

   

45. ґ) у пункті 8 слово "місцевої" замінити словами 
"регіональної та місцевої"; 

-23- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
У пункті 5: 
підпункт ґ) викласти в такій редакції: 
«ґ)  у пункті 8 слово "місцевої" замінити 
словом "регіональної". 

  

46. 6) у частині другій статті 12 слова "та трьох 
заступників" замінити словами "та не більше двох 
заступників"; 

   

47. 7) у частині першій статті 13:    
48. а) у пункті 1 слова "державними органами, 

особами" замінити словами "особами, 
підприємствами"; 

   

49. б) пункт 3 після слів "десятиденний строк" 
доповнити словами "з моменту вивільнення посади"; 

-24- Н.д.Мельничук І.І. (Реєстр.картка 
№14) 

Пункт б) частини сьомої розділу першого 
законопроекту викласти у такій редакції: 

"У десятиденний строк з моменту 

  



U  tabl2667.doc  15.06.2015  До проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру" стор.   11 
 

U  22.05.2015 

 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній 
редакції 

вивільнення посади повідомляє 
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
прокурорів про наявність вакантних або 
тимчасово вакантних посад у місцевій 
прокуратурі". 

50. в) після пункту 4 доповнити новими пунктами 
такого змісту: 

-25- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Підпункт в) пункту 7 викласти у такій 
редакції: 
«в) після пункту 4 доповнити новими 
пунктами такого змісту: 
"5) призначає прокурорів на адміністративні 
посади та звільняє їх з адміністративних 
посад у встановленому цим Законом порядку; 
6) у встановленому цим Законом порядку на 
підставі рішення Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів приймає 
рішення про застосування до прокурора 
місцевої прокуратури дисциплінарного 
стягнення або щодо неможливості 
подальшого перебування їх на посаді 
прокурора; 
7) контролює ведення та аналіз статистичних 
даних, організовує вивчення й узагальнення 
практики застосування законодавства та 
інформаційно-аналітичне забезпечення 
прокурорів з метою підвищення якості 
здійснення ними своїх функцій". 
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 8; 

  

51. "5) призначає на адміністративні посади та 
звільняє з адміністративних посад прокурорів у 
випадках та порядку, встановлених цим Законом; 

   

52. 6) контролює ведення та аналіз статистичних 
даних, організовує вивчення й узагальнення практики 
застосування законодавства та інформаційно-
аналітичне забезпечення прокурорів з метою 
підвищення якості здійснення ними своїх функцій". 

   

53. У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 7;    
54. 8) частину першу статті 14 викласти в такій 

редакції: 
   

55. "1. Загальна чисельність працівників органів 
прокуратури становить 15000 осіб зі зменшенням 
кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10000." 

   

56. 9) у частині першій статті 15:    
57. а) пункт 5 доповнити словами "(у тому числі 

перший заступник та заступник Головного 
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військового прокурора, керівник підрозділу Головної 
військової прокуратури на правах структурного 
підрозділу Генеральної прокуратури України)"; 

58. б) пункти 6 та 7 доповнити словами "(у тому числі 
Головної військової прокуратури та Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури на правах структурних 
підрозділів Генеральної прокуратури України)"; 

   

59. в) пункти 8 - 13 доповнити словами "(у тому числі 
військової прокуратури на правах регіональної)"; 

   

60. г) пункти 14 - 19 доповнити словами "(у тому 
числі військової прокуратури на правах місцевої)"; 

   

61. 10) у статті 17: -26- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пункт 10 викласти у такій редакції: 
«10) у частині четвертій статті 17: 
а) після слова «(віданні)» доповнити словами  
«в письмовій формі»; 
б) слова «за його письмовою вимогою» 
виключити.» 

  

62. а) абзац перший частини першої доповнити 
словами "вказівок в межах повноважень, визначених 
законом"; 

   

63. б) перше речення частини п'ятої викласти у такій 
редакції: "Прокурор не зобов'язаний виконувати 
накази або вказівки прокурора вищого рівня, якщо 
вони є явно злочинними або викликають у нього 
сумнів у законності."; 

   

64. 11) частину четверту статті 18 доповнити новим 
реченням такого змісту: "За відрядженим прокурором 
зберігаються гарантії соціального забезпечення, 
визначені законодавством для прокурорів"; 

   

65. 12) пункт 3 частини четвертої статті 19 викласти в 
такій редакції: 

-27- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пункт 12 виключити. 

  

66. "3) діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України"; 

   

67. 13) частину п’яту статті 23 виключити;    
68. 14) у статті 24:    
69. абзац другий частини третьої виключити;    
70. частину четверту після слова "обставинами" 

доповнити словами "заяви про перегляд судового 
рішення Верховним Судом України"; 

   

71. 15) у статті 26: -28- Н.д.Мельничук І.І. (Реєстр.картка 
№14) 
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Частину 15 розділу першого 
законопроекту доповнити новим пунктом 
такого змісту: "у тексті статті 26 слова 
"кримінальні справи" замінити на слова 
"кримінальні провадження". 

72. а) у частині першій:    
73. абзац перший після слова "громадян" доповнити 

словами "зобов'язаний діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачений 
законами України, що регулює вказану сферу 
правовідносин, та"; 

-29-Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Другий абзац підпункту а) пункту 15 
виключити. 

  

74. пункт 1 після слів "інші місця" доповнити словами 
"до яких доставлено осіб з метою складення 
протоколу про адміністративне правопорушення чи"; 

   

75. у пункті 3 слово "перевіряти" замінити словами 
"знайомитись з матеріалами, отримувати їх копії, 
перевіряти"; 

   

76. у пункті 6 слова "в яких особи примусово 
тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням 
адміністративного органу" замінити словами 
"зазначених у пункті 1 цієї частини"; 

   

77. б) у частині другій:    
78. після слів "у кримінальних справах" доповнити 

словами "а також", а після слів "особистої свободи 
громадян" - словами "в органах та установах"; 

-30- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка 
№422) 

У частині 15 підпункт б)  доповнити 
новим абзацом другим такого змісту: 

Словосполучення "у кримінальних 
справах" замінити на "у кримінальних 
провадженнях". 

Абзац другий вважати абзацом третім 
відповідно. 

Поправка вноситься у зв‘язку з тим, що в 
чинному КПК вживається термін 
"кримінальне провадження". 

  

79. доповнити новим реченням такого змісту: "В 
межах реалізації зазначеної функції прокурор має 
право залучати відповідних спеціалістів."; 

   

80. в) у частині третій слова "іншому місці, в якому 
особа примусово тримається згідно з судовим 
рішенням або рішенням адміністративного органу" 
замінити словами "інших місцях, зазначених у пункті 
1 частини першої цієї статті"; 
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81. г) частину четверту після слів "кримінальних 
справах" доповнити словами "та справах про 
адміністративні правопорушення"; 

   

82. 16) у частині четвертій статті 27:    
83. а) абзац перший доповнити словами "за умови 

укладення ними контракту про проходження служби 
осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі"; 

   

84. б) абзац другий викласти в такій редакції: -31- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Підпункт б) пункту 16 виключити. 

  

85. "Порядок проходження військової служби 
громадянами України у військовій прокуратурі 
визначається відповідним положенням, яке 
затверджується Президентом України"; 

   

86. в) в абзаці п'ятому слова "Вищі офіцерські звання" 
замінити словами "Військові звання вищого 
офіцерського складу"; 

   

87. г) в абзаці сьомому слова "Військові звання 
офіцерів" замінити словами "Військові звання 
офіцерського складу"; 

   

88. 17) частину першу статті 35 після слів "керівник 
прокуратури" доповнити словами "за наслідками 
спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним 
законодавством"; 

   

89. 18) в статті 38: -32- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пункт 18 виключити. 

  

90. а) у першому реченні після слів "може бути 
переведений" доповнити словами "за його згодою"; 

   

91. б) у другому реченні абзацу першого частини 
першої статті 38 слова "Таке переведення" замінити 
словами "Переведення до органу прокуратури вищого 
рівня"; 

   

92. 19) статтю 39 викласти в такій редакції:    
93. "Стаття 39. Порядок призначення прокурора на 

адміністративну посаду 
   

94. 1. Адміністративними посадами у Генеральній 
прокуратурі України, регіональних та місцевих 
прокуратурах (крім посад, зазначених у частинах 
другій та третій цієї статті) є посади: 

   

95. 1) Генерального прокурора України;    
96. 2) першого заступника Генерального прокурора 

України; 
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97. 3) заступника Генерального прокурора України;    
98. 4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури 

України; 
   

99. 5) заступника керівника підрозділу Генеральної 
прокуратури України; 

   

100. 6) керівника регіональної прокуратури;    
101. 7) першого заступника керівника регіональної 

прокуратури; 
   

102. 8) заступника керівника регіональної прокуратури;    
103. 9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;    
104. 10) заступника керівника підрозділу регіональної 

прокуратури; 
   

105. 11) керівника місцевої прокуратури;    
106. 12) першого заступника керівника місцевої 

прокуратури; 
   

107. 13) заступника керівника місцевої прокуратури;    
108. 14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;    
109. 15) заступника керівника підрозділу місцевої 

прокуратури. 
   

110. 2. Адміністративними посадами у військових 
прокуратурах є посади: 

   

111. 1) заступника Генерального прокурора України - 
Головного військового прокурора; 

   

112. 2) першого заступника Головного військового 
прокурора; 

   

113. 3) заступника Головного військового прокурора;    
114. 4) керівника підрозділу Головної військової 

прокуратури; 
   

115. 5) заступника керівника підрозділу Головної 
військової прокуратури; 

   

116. 6) військового прокурора регіону;    
117. 7) першого заступника військового прокурора 

регіону; 
   

118. 8) заступника військового прокурора регіону;    
119. 9) керівника підрозділу військової прокуратури 

регіону; 
   

120. 10) заступника керівника підрозділу військової 
прокуратури регіону; 

   

121. 11) військового прокурора гарнізону;    
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122. 12) першого заступника військового прокурора 
гарнізону; 

   

123. 13) заступника військового прокурора гарнізону;    
124. 14) керівника підрозділу військової прокуратури 

гарнізону; 
   

125. 15) заступника керівника підрозділу військової 
прокуратури гарнізону. 

   

126. 3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій 
антикорупційній прокуратурі є посади: 

   

127. 1) заступника Генерального прокурора України - 
керівника Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури; 

   

128. 2) першого заступника керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури; 

   

129. 3) заступника керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури; 

   

130. 4) керівника підрозділу Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури; 

   

131. 5) заступника керівника підрозділу 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

   

132. 4. Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 частини 
першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять 
років Генеральним прокурором України за 
рекомендацією Ради прокурорів України. 
Призначення прокурора на адміністративну посаду, 
передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї 
статті, здійснюється Генеральним прокурором 
України. Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 6, 11 частини першої 
цієї статті, здійснюється строком на п'ять років. 

-33- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
абзаци сорок перший – сорок третій викласти 

в такій редакції: 

«4. Призначення прокурора на 
адміністративну посаду, передбачену 
пунктами 2, 6, 7, 11, 12 частини першої цієї 
статті, здійснюється строком на п'ять років 
Генеральним прокурором України за 
рекомендацією Ради прокурорів України. 
Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 3 – 5 частини 
першої цієї статті, здійснюється Генеральним 
прокурором України.  
Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 8 – 10 частини 
першої цієї статті, здійснюється керівником 
регіональної прокуратури.  
Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 13 – 15 
частини першої цієї статті, здійснюється 
керівником місцевої прокуратури.» 

  

133. Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини 

-34- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
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першої цієї статті, здійснюється керівником 
регіональної прокуратури. Призначення на 
адміністративну посаду, передбачену пунктами 12, 13 
частини першої цієї статті, здійснюється за поданням 
керівника місцевої прокуратури. 

у абзаці 5 пункту 19 після слів 
«прокуратури» додати слова «з числа перших 
10 осіб, що набрали найвищі показники за 
результатами конкурсу на посаду прокурора 
місцевої прокуратури»; 

134. Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини 
першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої 
прокуратури. 

   

135. Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини 
другої цієї статті, здійснюється Генеральним 
прокурором України у встановленому законодавством 
порядку. 

   

136. Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої 
цієї статті, здійснюється військовим прокурором 
регіону, а на адміністративну посаду, передбачену 
пунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, -
військовим прокурором гарнізону. 

   

137. Призначення прокурора на адміністративну 
посаду, передбачену частиною третьою цієї статті, 
здійснюється Генеральним прокурором України у 
встановленому цим Законом порядку. Призначення 
прокурора на адміністративну посаду, передбачену 
пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється 
строком на п'ять років. 

-35- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №441) 
У частині 19 розділу І законопроекту (щодо 
внесення змін до статті 39 Закону України 
"Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року) 
внести наступні зміни, виклавши абзац 6 
частини 4 статті 39 у такій редакції: 
«Призначення прокурорів на адміністративні 
посади, передбачені пунктами 1 – 3 частини 
третьої цієї статті, здійснює Генеральний 
прокурор України у встановленому цим 
Законом порядку. Призначення на 
адміністративну посаду, передбачену 
пунктом 1 частини третьої цієї статті, 
здійснюється строком на п’ять років. 
Призначення на адміністративні посади, 
передбачені пунктами 4 – 5 частини третьої 
цієї статті, здійснює керівник Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури.» 

  

  -36- Н.д.Соболєв Є.В. (Реєстр.картка №365) 
Абзац сорок шостий пункту 19 

Розділу I законопроекту викласти в такій 
редакції: 

“Призначення прокурорів на 
адміністративні посади, передбачені 
пунктами 1 – 3 частини третьої цієї статті, 
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здійснює Генеральний прокурор України у 
встановленому цим Законом порядку. 
Призначення на адміністративну посаду, 
передбачену пунктом 1 частини третьої цієї 
статті, здійснюється строком на п’ять років. 
Призначення на адміністративні посади, 
передбачені пунктами 4 – 5 частини третьої 
цієї статті, здійснює керівник Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури.” 



Вик. (Тел.--) C:\Documents and Settings\User_UKS\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3GGN2W5Z\Tabl2667.doc 

  -37- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Абзац шостий  частини четвертої статті 39 
викласти у такій редакції: 

«Призначення на адміністративну 
посаду, передбачену пунктом 1  частини 
третьої цієї статті, здійснює Генеральний 
прокурор України в порядку, передбаченому 
статтею 8-1 цього Закону. Таке призначення 
здійснюється строком на п’ять років.  

Призначення на адміністративні 
посади, передбачені пунктами 2 – 5 частини 
третьої цієї статті, здійснює керівник 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури.» 

  



Вик. (Тел.--) C:\Documents and Settings\User_UKS\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3GGN2W5Z\Tabl2667.doc 

138. 5. Під час вирішення питання щодо надання 
рекомендації для призначення на адміністративну 
посаду Рада прокурорів України враховує професійні 
та морально-ділові якості кандидата, а також його 
управлінсько-організаторські здібності та досвід 
роботи. 

   

139. 6. Відмова Генерального прокурора України у 
призначенні на адміністративну посаду 
рекомендованого Радою прокурорів України 
прокурора має бути письмово вмотивованою. Копія 
відповідного рішення Генерального прокурора 
України надсилається до Ради прокурорів України та 
прокурору, якому було відмовлено у призначенні на 
адміністративну посаду. Прокурор, якому 
Генеральним прокурором України було відмовлено у 
призначенні на адміністративну посаду, може 
оскаржити таку відмову у порядку, встановленому 
законом. 

-38- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
у абзаці сорок восьмому слова «у порядку, 
встановленому законом», замінити словами 
«до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів». 

  

140. 7. Прокурор, строк повноважень якого на 
адміністративній посаді закінчився, може бути 
повторно рекомендований Радою прокурорів України 
для призначення на цю адміністративну посаду у разі, 
якщо відсутні обставини, що свідчать про 
невідповідність прокурора вимогам, передбаченим 
частиною п'ятою цієї статті. 

   

141. 8. Перебування прокурора на адміністративній 
посаді у прокуратурі не звільняє його від здійснення 
повноважень прокурора відповідної прокуратури, 
передбачених цим Законом"; 

   

142. 20) у частині першій статті 41:    
143. а) в абзаці першому цифри "41" виключити, а 

цифри "11-13" замінити цифрою "11"; 
-39- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
У пункті 20: 
1) підпункт а) викласти у такій редакції: 
«абзац перший викласти у такій редакції: 
«1. Звільнення прокурора з адміністративної 
посади, передбаченої пунктами 2, 6, 7, 11, 12 
частини першої статті 39 цього Закону, 
здійснюється Генеральним прокурором 
України за рекомендацією Ради прокурорів 
України з таких підстав:» 

  

144. б) пункт 2 викласти в такій редакції:    
145. "2) переведення на посаду до іншого органу 

прокуратури (крім адміністративної посади, 
передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 
цього Закону)"; 

   

146. в) абзац п’ятий викласти в такій редакції: -40- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
У пункті 20: 
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підпункт в) викласти в такій редакції: 
«в) абзац п’ятий викласти в такій редакції: 
«Звільнення прокурора з адміністративної 
посади, передбаченої пунктами 3 – 5 частини 
першої статті 39 цього Закону, здійснюється 
Генеральним прокурором України, з 
адміністративної посади, передбаченої 
пунктами 8 – 10 – керівником регіональної 
прокуратури, з адміністративної посади, 
передбаченої пунктами 13 – 15 частини 
першої статті 39 цього Закону, – керівником 
місцевої прокуратури з підстав, 
передбачених абзацом першим частини 
першої цієї статті.». 

147. "Звільнення прокурора з адміністративної посади, 
передбаченої пунктами 4 та 5 частини першої статті 
39 цього Закону, здійснюється Генеральним 
прокурором України, з адміністративної посади, 
передбаченої пунктами 9, 10, 12, 13 - керівником 
регіональної прокуратури, з адміністративної посади, 
передбаченої пунктами 14 та 15 частини першої статті 
39 цього Закону, -керівником місцевої прокуратури з 
підстав, передбачених абзацом першим частини 
першої цієї статті."; 

   

148. г) доповнити абзацами такого змісту:    
149. "Звільнення з адміністративної посади, 

передбаченої пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої 
статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним 
прокурором України, з адміністративної посади, 
передбаченої пунктами 9, 10 частини другої статті 39 
цього Закону, -керівником військової прокуратури 
регіону, а з адміністративної посади, передбаченої 
пунктами 14, 15 частини другої статті 39 цього 
Закону, -керівником військової прокуратури 
гарнізону з підстав, визначених законодавством. 

-41- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №441) 
Пункт г) частини 20 розділу І законопроекту 
(щодо внесення змін до статті 41 Закону 
України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 
2014 року) внести наступні зміни викласти у 
наступній редакції: 

«г) доповнити абзацами такого 
змісту: 

"Звільнення з адміністративної 
посади, передбаченої пунктами 1 – 8,                  
11 – 13 частини другої статті 39 цього 
Закону, здійснюється Генеральним 
прокурором України, з адміністративної 
посади, передбаченої пунктами 9, 10 частини 
другої статті 39 цього Закону, – керівником 
військової прокуратури регіону, а з 
адміністративної посади, передбаченої 
пунктами 14, 15 частини другої статті 39 
цього Закону, – керівником військової 
прокуратури гарнізону з підстав, визначених 
законодавством. 

Звільнення з адміністративної 
посади, передбаченої частиною третьою 
статті 39 цього Закону, здійснюється 
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Генеральним прокурором України за 
рекомендацією Ради прокурорів України». 

150. Звільнення з адміністративної посади, 
передбаченої частиною третьою статті 39 цього 
Закону, здійснюється Генеральним прокурором 
України"; 

-42- Н.д.Соболєв Є.В. (Реєстр.картка №365) 
Абзац третій підпункту г) пункту 20 Розділу I 
законопроекту доповнити словами “за 
рекомендацією Ради прокурорів України”. 

  

  -43- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
у абзаці 3 підпункту г пункту 20 після слова 
«України» додати слова «виключно з підстав 
передбачених частиною першою статті 51 
цього Закону.» 

  

  -44- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пропонований до прийняття абзац сьомий 
частини першої статті 41 викласти у такій 
редакції: 
«Звільнення з адміністративної посади, 
передбаченої пунктом 1 частини третьої 
статті 39 цього Закону, здійснюється 
Генеральним прокурором України за 
рекомендацією Ради прокурорів України. 
Звільнення з адміністративних посад, 
передбачених пунктами 2 – 5 частини третьої 
статті 39 цього закону, здійснюється 
керівником Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури.» 

  

151. 21) частину першу статті 45 доповнити абзацом 
такого змісту: 

-45- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пункт 21 виключити. 

  

152. " Рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах 
кримінального процесу можуть бути оскаржені 
виключно в порядку, встановленому Кримінальним 
процесуальним кодексом. Якщо за результатами 
розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
прокурора в межах кримінального процесу було 
встановлено факти порушення прокурором прав осіб 
або вимог закону, таке рішення може бути підставою 
для дисциплінарного провадження.."; 

   

153. 22) у статті 46:    
154. а) пункт 4 частини другої викласти у такій редакції    
155. "4) з прокурором, щодо якого надійшла скарга 

(заява), припинено правовідносини у випадках, 
передбачених статтею 51 цього Закону"; 

   

156. б) друге речення абзацу третього частини п'ятої 
після слів "копія цього рішення" доповнити словами 
"у семиденний строк", а після слів "Генеральному 
прокурору України" - словами "керівнику 
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регіональної, місцевої прокуратури відповідно до 
визначених цим Законом повноважень"; 

157. 23) перше речення частини першої статті 48 після 
слова "більшістю" доповнити словом "голосів"; 

   

158. 24) частину шосту статті 49 викласти в такій 
редакції: "У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія прокурорів за результатами дисциплінарного 
провадження щодо прокурора, який обіймає 
адміністративну посаду, встановила неналежне 
виконання ним посадових обов'язків, установлених 
для відповідної адміністративної посади, вона у 
випадках, коли призначення на таку посаду 
відповідно до цього Закону здійснюється за 
рекомендацією Ради прокурорів України ініціює 
перед Радою розгляд питання про внесення 
рекомендації щодо звільнення прокурора з 
адміністративної посади"; 

   

159. 25) у частині другій статті 51:    
160. а) у пункті 1 слова "керівників регіональної 

прокуратури" виключити; 
-46- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Підпункти а), в), г) пункту 25 виключити 
  

161. б) доповнити новим пунктом 11 такого змісту:    
162. "11) керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури - щодо прокурорів Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури; "; 

   

163. в) у пункті 2 слова "керівників місцевих 
прокуратур" замінити словами "прокурорів місцевих 
прокуратур"; 

   

164. г) пункт 3 викласти в такій редакції:    
165. "3) військовий прокурор регіону - щодо 

прокурорів відповідної військової прокуратури 
регіону та прокурорів військових прокуратур 
гарнізонів, які розташовані у межах адміністративно-
територіальної одиниці, що підпадає під 
територіальну юрисдикцію відповідної військової 
прокуратури регіону"; 

   

166. 26) частину другу статті 69 після слова 
"голосування" доповнити словами "простою 
більшістю голосів"; 

   

167. 27) у статті 77:    
168. а) пункт 5 частини першої після слів "про 

накладення на прокурора" доповнити словами 
"Генеральної прокуратури України, регіональної та"; 

   

169. б) в абзаці другому частини другої:    
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170. у першому реченні слово "члена" виключити;    
171. у другому реченні слова "член Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії" замінити словами 
"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія"; 

   

172. в) у частині третій слова "члену Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії" замінити словом 
"Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії", а слово 
"він" замінити словом "вона"; 

   

173. 28) частину дев'яту статті 78 доповнити словами ", 
якщо інше не передбачено цим Законом"; 

-47- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пункт 28 виключити. 

  

174. 29) частину першу статті 80 доповнити новим 
реченням такого змісту: 

-48- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пункт 29 викласти в такій редакції: 
«29) частину першу у статті 80 викласти у 
такій редакції: 
«1. Національна академія прокуратури 
України є державною установою із 
спеціальним статусом, яка здійснює 
спеціальну підготовку кандидатів на посаду 
прокурора, підвищення кваліфікації 
прокурорів. 
На Національну академію прокуратури 
України не поширюється законодавство про 
вищу освіту.  
Для забезпечення спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду прокурора та 
підвищення кваліфікації прокурорів до 
Національної академії прокуратури можуть 
відряджатися прокурори.» 

  

175. "Для забезпечення спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду прокурора та підвищення 
кваліфікації прокурорів до Національної академії 
прокуратури можуть відряджатися прокурори."; 

   

176. 30) у статті 81:    
177. а) у частині другій:    
178. в абзаці першому слова "та доплат" замінити 

словами "премій та надбавок"; 
   

179. доповнити частину абзацом такого змісту:    
180. "Преміювання прокурорів здійснюється у межах 

фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 
10 відсотків посадових окладів та економії фонду 
оплати праці"; 

   

181. б) у частині сьомій:    
182. слово "доплата" замінити словом "набавка";    
183. доповнити абзацом другим такого змісту:    
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184. "Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу 
років прокурорам затверджується Кабінетом 
Міністрів України"; 

   

185. в) доповнити після частини сьомої новою 
частиною такого змісту: 

   

186. "8. Грошове забезпечення військовослужбовців, 
які проходять службу в органах прокуратури на 
прокурорсько-слідчих посадах, складається з 
посадового окладу та інших виплат, встановлених 
цим Законом". 

   

187. У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною 
дев'ятою; 

   

188. 31) у частині другій статті 85:    
189. а) в абзацах другому, третьому слова "військової 

прокуратури" замінити словами "військових 
прокуратур"; 

   

190. б) в абзаці третьому слово "Міністерством" 
замінити словами "за рахунок Міністерства"; 

   

191. 32) у розділі ХІІ "Прикінцеві положення":    
192. а) пункт 1 викласти у такій редакції: -49- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Підпункт а) пункту 32 викласти в такій 
редакції: 
«а) пункт 1 викласти у такій редакції: 
«1. Цей Закон набирає чинності з 15 липня 
2015 року, крім: 
пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 5, 8, 9, 
12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу ХІІІ цього 
Закону, які набирають чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування; 
положень частини першої статті 27 цього 
Закону щодо стажу роботи в галузі права, які 
набирають чинності через два роки з дня 
набрання чинності цим Законом; 
положень частини другої статті 27 цього 
Закону, які набирають чинності через три 
роки з дня набрання чинності цим Законом; 
статей 21, 28 – 38 , 42, 44 – 50,  62 – 63,  65 – 
79,  які набирають чинності 15 квітня 2016 
року; 
статті 12 та Додатка цього Закону щодо 
переліку та територіальної юрисдикції 
місцевих прокуратур, які набирають чинності 
15 грудня 2015 року; 
першого, другого абзаців частини першої 
статті 80 цього Закону, які набирають 
чинності через рік з дня набрання чинності 
цим Законом.»  
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193. "1. Цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 
року, крім: 

   

194. пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 5, 8, 9, 12, 
20, 42, 49, 63, 67), розділу ХІІІ цього Закону, які 
набирають чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування; 

   

195. статей 21, 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79, які 
набирають чинності 15 квітня 2016 року; 

   

196. статті 12 та Додатка цього Закону щодо переліку 
та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, 
які набирають чинності 15 грудня 2015 року"; 

   

197. б) підпункт 1 пункту 3 доповнити словами "(їх дія 
поширюється на осіб, яким присвоєно класні чини до 
набрання чинності цим Законом), статті 55 щодо 
посвідчення працівника прокуратури, статті 2 у 
частині підстав звільнення з посади Генерального 
прокурора України, а також статті 13 щодо 
функціонування в системі органів прокуратури 
міських, районних, міжрайонних, районних в містах 
прокуратур, яка втрачає чинність з 15 грудня 2015 
року"; 

-50- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Підпункт б) пункту 32 викласти в такій 
редакції: 

«б) підпункт 1 пункту 3 викласти у 
такій редакції: 

«1) Закон України "Про прокуратуру" 
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., 
№ 53, ст. 793, № 50, ст. 474; 1995 р., № 11, ст. 
71, № 34, ст. 268; 2001 р., № 9, ст. 38, № 44, 
ст. 233; 2002 р., № 17, ст. 117, ст. 125; 2003 р., 
№ 29, ст. 233, № 30, ст. 247; 2004 р., № 8, ст. 
66; 2005 р., № 2, ст. 32, № 6, ст. 132, № 11, ст. 
198; 2006 р., № 1, ст. 18, № 19 - 20, ст. 156; 
2007 р., № 7 - 8, ст. 66, № 33, ст. 442; 2008 р., 
№№ 5 - 8, ст. 78, № 48, ст. 357; 2010 р., № 37, 
ст. 497, №№ 41 - 45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 
160, № 30, ст. 279; 2012 р., № 12 - 13, ст. 82; 
2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208, № 37, ст. 
490, № 39, ст. 517; 2014 р., № 11, ст. 132, № 
17, ст. 593, № 20 - 21, ст. 745, № 22, ст. 816; із 
змінами, внесеними Законом України від 14 
серпня 2014 року № 1642-VII), крім статті 55 
щодо посвідчення працівника прокуратури, а 
також статті 13 щодо функціонування в 
системі органів прокуратури міських, 
районних, міжрайонних, районних в містах 
прокуратур. 

  

  -51- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Пункт 32 доповнити пунктом в) в такій 
редакції: 
«в) пункт 3 доповнити підпунктом 5 такого 
змісту: 
«5) Постанову Верховної Ради України від 6 
листопада 1991 року "Про затвердження 
Положення про класні чини працівників 
органів прокуратури України" (Відомості 
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Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 
14)». 

198. 33) у розділі ХІІІ "Перехідні положення":    
199. а) доповнити пунктами 11, 12 такого змісту:    
200. "11. До створення місцевих прокуратур їх 

повноваження здійснюють міські, районні, 
міжрайонні, районні в містах прокуратури. На 
вказаний період за прокурорами та керівниками цих 
прокуратур зберігається відповідний правовий статус, 
який вони мали до набрання чинності цим Законом, 
при реалізації функцій прокуратури. 

   

201. 12. Дисциплінарні провадження розпочаті до 15 
квітня 2016 року закінчуються в порядку, що діяв на 
момент їх порушення. Звільнення прокурорів з 
адміністративних посад в порядку дисциплінарного 
провадження з урахуванням підпункту 4 пункту 51 

Розділу ХІІІ "Перехідні положення" здійснюється за 
рекомендацією Ради прокурорів України, у випадках, 
коли відповідно до вимог цього Закону призначення 
їх на такі адміністративні посади потребувало 
рекомендації Ради прокурорів України."; 

   

202. б) у пункті 2:    
203. в абзаці другому слово "відряджається" замінити 

словами "може відряджатися"; 
   

204. після абзацу другого доповнити абзацом третім 
такого змісту: 

-52- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Абзаци третій, четвертий підпункту 

б) пункту 33 виключити.  

  

205. "В умовах особливого періоду, надзвичайного, 
воєнного стану або проведення антитерористичної 
операції добір кандидатів та їх призначення на посаду 
прокурора військової прокуратури на правах місцевої 
здійснюється відповідно до вимог цього Закону, за 
винятком спеціальної підготовки, передбаченої 
пунктом 8 частини першої статті 29, статтею 33 цього 
Закону"; 

   

206. в) доповнити пунктами 51 і 61 відповідно такого 
змісту: 

-53- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №441) 
У пункті в) частини 33 розділу І 
законопроекту (щодо доповнення  пунктами 
51 і 61 розділу ХІІІ "Перехідні положення" 
"Закону України "Про прокуратуру" від 14 
жовтня 2014 року) внести наступні зміни : 

- підпункт 3 пункту 51 викласти у 
наступній редакції: «3) призначення на 
посади керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, його першого 
заступника і заступника здійснюється 
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Генеральним прокурором України за 
результатами відкритого конкурсу, що 
проводиться в порядку, передбаченому 
статтею 81 цього Закону, конкурсною 
комісією, до складу якої входять: 

1) три особи, визначені Генеральним 
прокурором України; 
 2) сім осіб, визначених Верховною Радою 
України за поданням комітету Верховної 
Ради України, до предмета відання якого 
належать питання запобігання і протидії 
корупції;». 

207. "51. До набрання чинності передбаченими абзацом 
третім пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" 
цього Закону положеннями: 

-54- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Абзаци перший, другий підпункту в) пункту 
33 викласти в такій редакції:  
«в) доповнити пунктами 51 і 61 відповідно 
такого змісту: 
"51. До набрання чинності передбаченими 
абзацом п’ятим пункту 1 розділу ХІІ 
"Прикінцеві положення" цього Закону 
положеннями:» 

  

208. 1) прокурорами місцевих прокуратур 
призначаються: 

   

209. а) особи, які не мають досвіду роботи в органах 
прокуратури, - за умови успішного проходження 
ними тестування та наступного стажування строком 
до одного року. На таких осіб поширюються вимоги 
частин першої та п’ятої статті 27 цього Закону, крім 
вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права; 

-55- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка 
№223) 

В абзаці 4 підпункту «В» пункту 33 
розділу І Законопроекту слова «одного року» 
замінити словами «двох місяців». 

Обгрунтування: 
Одним із найважливіших напрямів 

реформи прокуратури є зміна та очищення її 
кадрів. Лібералізація умов зміни кадрів у 
прокуратурі лише пришвидшить її вихід на 
якісно новий рівень. Необхідність тривалого 
стажування не є обґрунтованою, оскільки 
прокурори перед вступом на стажування вже 
пройдуть тестування, яке визначить їх 
придатність до роботи в органах 
прокуратури. 

  

  -56- Н.д.Луценко Ю.В. (Реєстр.картка 
№291) 

Підпункт 1 пункту 51 після підпункту "а" 
доповнити новим підпунктом такого змісту: 

"б) особи, які мають досвід прокурорської 
діяльності, проте на день набрання чинності 
цим Законом не працюють в органах 
прокуратури, - за  умови успішного 

Враховано  
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проходження ними тестування". 
У зв‘язку з цим підпункт "б" вважати 

підпунктом "в" . 
210. б) прокурори, які на день набрання чинності цим 

Законом працюють в міських, районних, 
міжрайонних, районних у містах прокуратурах, - за 
умови успішного проходження ними тестування. 

-57- Н.д.Костенко П.П. (Реєстр.картка 
№381) 
У абзаці 5 підпункту в пункту 33 слова «три 
особи» замінити на «п’ять осіб, визначених»; 

  

211. Проведення тестування, стажування здійснюється 
у порядку, затвердженому Генеральним прокурором 
України; 

-58- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка 
№223) 

Абзац 6 підпункту «В» пункту 33 
розділу І Законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«Порядок проведення анонімного 
тестування, стажування здійснюється у 
порядку, затвердженому Генеральним 
прокурором України. Анонімне тестування 
проводиться конкурсною комісією. До 
складу конкурсної комісії входять 3 
представника, призначених Генеральним 
прокурором України, 2 представника, 
призначених з’їздом представників 
юридичних вищих навчальних закладів та 
наукових установ, 1 представник, 
призначений з’їздом адвокатів України, 3 
представника призначених Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини.» 

  

212. 2) призначення на посаду керівника місцевої 
прокуратури здійснюється за результатами 
чотирьохрівневого відкритого конкурсу, порядок 
проведення якого затверджується Генеральним 
прокурором України. Проведення конкурсу 
забезпечують п’ять конкурсних комісій, до складу 
кожної з яких входять: 

-59- Н.д.Луценко Ю.В. (Реєстр.картка 
№291) 

У підпункті 2 пункту 51 слова 
"призначення на посаду керівника місцевої 
прокуратури" замінити словами 
"призначення на адміністративні посади, 
передбачені пунктами 11, 12, 13 частини 
першої статті 39 цього Закону". 

Враховано  

213. чотири особи, визначені Генеральним прокурором 
України; 

   

214. три особи, визначені Верховною Радою України. -60- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
у абзаці 9 підпункту в пункту 33 слова «три» 
замінити на «чотири»; 

  

  -61- Н.д.Костенко П.П. (Реєстр.картка 
№381) 
У абзаці 9 підпункту в пункту 33 слова «три 
особи» замінити на «п’ять осіб, визначених»; 

  

215. Конкурсні комісії є повноважними за умови 
входження до їх складу не менше п’яти осіб. У разі не 

-62- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
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визначення Верховною Радою України в 
установленому порядку жодної особи комісія 
вважається правомочною за умови входження до її 
складу чотирьох осіб. Інформація про оголошення 
конкурсу, умови, строки, час та місце його 
проведення, кандидатів, які подали заяву про участь, 
та результати конкурсу оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури 
України. 

у абзаці 10 підпункту в пункту 33 слова 
«п’яти» замінити словами «шести», а речення 
«У разі не визначення Верховною Радою 
України в установленому порядку жодної 
особи комісія вважається правомочною за 
умови входження до її складу чотирьох осіб» 
- виключити; 

216. При призначенні на посаду керівника місцевої 
прокуратури обов’язкового врахування потребують 
професійні, морально-ділові якості, управлінсько-
організаторські здібності та досвід роботи кандидата; 

-63- Н.д.Луценко Ю.В. (Реєстр.картка 
№291) 

Абзац п‘ятий підпункту 2 пункту 51  
викласти в такій редакції: 

"При призначенні на адміністративні 
посади, передбачені пунктами 11, 12, 13 
частини першої статті 39 цього Закону, 
обов’язкового врахування потребують 
професійні, морально-ділові якості, 
управлінсько-організаторські здібності 
кандидата,  а також наявність у нього стажу 
роботи на посаді прокурора не менше трьох 
років або в галузі права п‘яти років". 

Враховано  

217. Відібрані конкурсною комісією три кандидати на 
посаду керівника місцевої прокуратури подаються на 
розгляд осіб, уповноважених цим Законом приймати 
рішення про їх призначення на ці посади; 

-64- Н.д.Луценко Ю.В. (Реєстр.картка 
№291) 

В абзаці шостому підпункту 2 пункту 51  
слова "на посаду керівника місцевої 
прокуратури" замінити словами "на кожну з 
зазначених адміністративних посад". 

Враховано  

218. 3) призначення на адміністративні посади в 
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 
здійснюється Генеральним прокурором України за 
результатами відкритого конкурсу у порядку, 
передбаченому статтею 81 цього Закону, конкурсною 
комісіє, до складу якої входять: 

-65- Н.д.Соболєв Є.В. (Реєстр.картка №365) 
Абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий 

підпункту в) пункту 33 Розділу I 
законопроекту викласти в такій редакції: 

“3) призначення на посади керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, його першого заступника і 
заступника здійснює Генеральний прокурор 
України за результатами відкритого 
конкурсу, що проводиться в порядку, 
передбаченому статтею 81 цього Закону, 
конкурсною комісією, до складу якої 
входять: 

1) три особи, визначені Генеральним 
прокурором України; 

2) сім осіб, визначених Верховною 
Радою України за поданням комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання 
якого належать питання запобігання і 
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протидії корупції”. 
219. 1) п’ять осіб, визначених Генеральним прокурором 

України; 
-66- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
У Розділі ХІІІ „Перехідні положення” 
підпункт 3 пункту 5-1 викласти у такій 
редакції:  

«3) призначення на посаду 
керівника Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури здійснюється Генеральним 
прокурором України за результатами 
відкритого конкурсу, що проводиться в 
порядку, передбаченому статтею 8-1 цього 
Закону, конкурсною комісією, до складу якої 
входять: 

1) три особи, визначені 
Генеральним прокурором України; 

2) сім осіб, визначених Верховною 
Радою України за поданням комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання 
якого належать питання запобігання і 
протидії корупції.» 

  

  -67- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
Н.д.Костенко П.П. (Реєстр.картка №381) 
у абзаці 14 підпункту 3 пункту 33 слова 
«п’ять осіб, визначених Радою прокурорів 
України» замінити на слова «чотири особи, 
визначені Генеральним прокурором 
України»,  

  

220. 2) п’ять осіб, визначених Верховною Радою 
України; 

-68- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 

у абзаці  15 підпункту 3 пункту 33 слова 
«п’ять осіб, визначених Верховною Радою 
України» замінити на слова «шість осіб, 
визначених Верховною Радою України за 
поданням Комітету, до відання якого входить 
питання боротьби з корупцією»; 

  

  -69- Н.д.Костенко П.П. (Реєстр.картка 
№381) 
у абзаці  15 підпункту 3 пункту 33 слова 
«п’ять осіб, визначених Верховною Радою 
України» замінити словами «шість осіб, 
визначених Комітетом Верховної Ради 
України, до предмету відання якого належать 
питання запобігання і протидії корупції 

  

  -70- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка 
№363) 
після абзацу 14 підпункту 3 пункту 33 додати 
абзац наступного змісту: 
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«Відібрані конкурсною комісією кандидати 
по одному на кожну з адміністративних 
посад в Спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру подаються на розгляд  керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, який вносить кандидатуру на 
призначення Генеральному прокурору 
України.  Кандидати на посаду керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури подаються на призначення  
Генеральному прокурору України.» 

221. 4) прокурори призначаються на посади та 
звільняються з посад, у тому числі адміністративних, 
без відповідних рекомендацій Ради прокурорів 
України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів уповноваженими приймати такі 
рішення особами. Призначення на адміністративні 
посади здійснюється за результатами відкритого 
конкурсу; 

-71-Н.д.Луценко Ю.В. (Реєстр.картка 
№291) 

У підпункті 4 пункту 51  речення 
"Призначення на адміністративні посади 
здійснюється за результатами відкритого 
конкурсу" виключити. 

Враховано  

  -72- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка 
№223) 

Абзац 16 підпункту «В» пункту 33 
розділу І Законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«прокурори призначаються на посади та 
звільняється з посад, у тому числі 
адміністративних, за рекомендацією 
конкурсної комісії. Призначення на 
адміністративні посади здійснюється за 
результатами відкритого конкурсу.» 

Обгрунтування: 
Вважаємо за необхідне, встановити 

тимчасовий порядок призначення прокурорів 
на посади та звільняються з посад, у тому 
числі адміністративних, за рекомендацією 
спеціальної комісії. 

Запропоновані положення підвищать 
прозорість призначення та звільнення 
прокурорів з посад, у тому числі, 
адміністративних. 

  

222. 5) дисциплінарне провадження щодо 
прокурорсько-слідчих працівників, а також 
працівників навчальних, наукових та інших установ 
прокуратури, які мають класні чини, здійснюється 
відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури 
України, затвердженого Постановою Верховної Ради 
України від 6 листопада 1991 року № 1795-XII; 
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223. 6) кількість прокурорів та інших працівників 
органів прокуратури визначається, а структура 
Генеральної прокуратури України, регіональних та 
місцевих прокуратур, Національної академії 
прокуратури України затверджується без погодження 
з Радою прокурорів України"; 

   

224. "61. Перше скликання та проведення 
всеукраїнської конференції працівників прокуратури 
для виконання вимог цього Закону здійснюється у 
двотижневий строк з дня набрання чинності 
передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу ХІІ 
"Прикінцеві положення" цього Закону положеннями"; 

   

225. 34) Додаток "Перелік та територіальна юрисдикція 
місцевих та військових прокуратур" викласти у новій 
редакції (додається); 

   

226. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного 
за днем його опублікування. 

   

227. Додаток до Закону України "Про прокуратуру" 
від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII в новій 
редакції 

   

228. Перелік та територіальна юрисдикція місцевих 
та військових прокуратур 

   

229. Назва місцевої прокуратури    
230. Територіальна юрисдикція    
231. Автономна Республіка Крим    
232. Бахчисарайська місцева прокуратура    
233. Бахчисарайський район    
234. Сімферопольський район    
235. Джанкойська місцева прокуратура    
236. місто Джанкой    
237. Джанкойський район    
238. Красногвардійський район    
239. Нижньогірський район    
240. Євпаторійська місцева прокуратура    
241. місто Євпаторія    
242. місто Саки    
243. Сакський район    
244. Керченська місцева прокуратура    
245. місто Керч    
246. Ленінський район    
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247. Красноперекопська місцева прокуратура    
248. місто Армянськ    
249. місто Красноперекопськ    
250. Красноперекопський район    
251. Первомайський район    
252. Роздольненський район    
253. Чорноморський район    
254. Сімферопольська місцева прокуратура    
255. місто Сімферополь    
256. Феодосійська місцева прокуратура    
257. Білогірський район    
258. Кіровський район    
259. Совєтський район    
260. місто Судак    
261. місто Феодосія    
262. Ялтинська місцева прокуратура    
263. місто Алушта    
264. місто Ялта    
265. Вінницька область    
266. Бершадська місцева прокуратура    
267. Бершадський район    
268. місто Ладижин    
269. Крижопільський район    
270. Піщанський район    
271. Теплицький район    
272. Тростянецький район    
273. Чечельницький район    
274. Вінницька місцева прокуратура    
275. місто Вінниця    
276. Вінницький район    
277. Жмеринська місцева прокуратура    
278. Барський район    
279. місто Жмеринка    
280. Жмеринський район    
281. Тиврівський район    
282. Шаргородський район    
283. Калинівська місцева прокуратура    
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284. Калинівський район    
285. місто Козятин    
286. Козятинський район    
287. Літинський район    
288. Погребищенський район    
289. місто Хмільник    
290. Хмільницький район    
291. Могилів-Подільська місцева прокуратура    
292. місто Могилів-Подільський    
293. Могилів-Подільський район    
294. Мурованокуриловецький район    
295. Томашпільський район    
296. Чернівецький район    
297. Ямпільський район    
298. Немирівська місцева прокуратура    
299. Гайсинський район    
300. Іллінецький район    
301. Липовецький район    
302. Немирівський район    
303. Оратівський район    
304. Тульчинський район    
305. Волинська область    
306. Володимир-Волинська місцева прокуратура    
307. місто Володимир-Волинський    
308. Володимир-Волинський район    
309. Горохівський район    
310. Іваничівський район    
311. Локачинський район    
312. місто Нововолинськ    
313. Турійський район    
314. Маневицька місцева прокуратура    
315. Камінь-Каширський район    
316. Ківерцівський район    
317. Любешівський район    
318. Маневицький район    
319. Рожищенський район    
320. Ковельська місцева прокуратура    
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321. місто Ковель    
322. Ковельський район    
323. Любомльський район    
324. Ратнівський район    
325. Старовижівський район    
326. Шацький район    
327. Луцька місцева прокуратура    
328. місто Луцьк    
329. Луцький район    
330. Дніпропетровська область    
331. Дніпродзержинська місцева прокуратура    
332. місто Дніпродзержинськ    
333. Криничанський район    
334. Дніпропетровська місцева прокуратура № 1    
335. Амур-Нижньодніпровський район    
336. міста Дніпропетровська    
337. Індустріальний район міста Дніпропетровська    
338. Самарський район міста Дніпропетровська    
339. Дніпропетровська місцева прокуратура № 2    
340. Бабушкінський район міста Дніпропетровська    
341. Жовтневий район міста Дніпропетровська    
342. Солонянський район    
343. Дніпропетровська місцева прокуратура № 3    
344. Дніпропетровський район    
345. Кіровський район міста Дніпропетровська    
346. Дніпропетровська місцева прокуратура № 4    
347. Ленінський район міста Дніпропетровська    
348. Красногвардійський район    
349. міста Дніпропетровська    
350. Жовтоводська місцева прокуратура    
351. Верхньодніпровський район    
352. місто Вільногірськ    
353. місто Жовті Води    
354. П’ятихатський район    
355. Софіївський район    
356. Криворізька місцева прокуратура № 1    
357. Дзержинський район міста Кривий Ріг    
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358. Довгинцівський район    
359. міста Кривий Ріг    
360. Інгулецький район міста Кривий Ріг    
361. Широківський район    
362. Криворізька місцева прокуратура № 2    
363. Жовтневий район міста Кривий Ріг    
364. Криворізький район    
365. Тернівський район міста Кривий Ріг    
366. Криворізька місцева прокуратура № 3    
367. Саксаганський район міста Кривий Ріг    
368. Центрально-Міський район міста Кривий Ріг    
369. Нікопольська місцева прокуратура    
370. Апостолівський район    
371. місто Марганець    
372. місто Нікополь    
373. Нікопольський район    
374. місто Орджонікідзе    
375. Томаківський район    
376. Новомосковська місцева прокуратура    
377. Магдалинівський район    
378. місто Новомосковськ    
379. Новомосковський район    
380. Петриківський район    
381. Царичанський район    
382. Павлоградська місцева прокуратура    
383. місто Павлоград    
384. Павлоградський район    
385. Петропавлівський район    
386. місто Першотравенськ    
387. місто Тернівка    
388. Юр’ївський район    
389. Синельниківська місцева прокуратура    
390. Васильківський район    
391. Межівський район    
392. Покровський район    
393. місто Синельникове    
394. Синельниківський район    
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395. Донецька область    
396. Артемівська місцева прокуратура    
397. місто Артемівськ    
398. Артемівський район    
399. місто Дебальцеве    
400. Волноваська місцева прокуратура    
401. Волноваський район    
402. Володарський район    
403. Мар’їнський район    
404. місто Вугледар    
405. місто Докучаєвськ    
406. Старобешівський район    
407. Тельманівський район    
408. Горлівська місцева прокуратура    
409. місто Горлівка    
410. Донецька місцева прокуратура № 1    
411. Будьонівський район міста Донецька    
412. Калінінський район міста Донецька    
413. Пролетарський район міста Донецька    
414. Донецька місцева прокуратура № 2    
415. Ворошиловський район міста Донецька    
416. Київський район міста Донецька    
417. Донецька місцева прокуратура № 3    
418. Кіровський район міста Донецька    
419. Куйбишевський район міста Донецька    
420. Донецька місцева прокуратура № 4    
421. Ленінський район міста Донецька    
422. Петровський район міста Донецька    
423. Єнакіївська місцева прокуратура    
424. місто Єнакієве    
425. місто Жданівка    
426. місто Харцизьк    
427. Краматорська місцева прокуратура    
428. місто Краматорськ    
429. місто Дружківка    
430. Красноармійська місцева прокуратура -73- У додатку до Закону України "Про 

прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 
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1697-VII: 
Красноармійська місцева 
прокуратура 
 місто Авдіївка  
Великоновосілківський район  
місто Димитров 
Красноармійський район 
місто Красноармійськ  
місто Новогродівка  
місто Селидове 
Ясинуватський район 
  

431. Великоновосілківський район    
432. місто Димитров    
433. Красноармійський район    
434. місто Красноармійськ    
435. місто Новогродівка    
436. місто Селидове    
437. Костянтинівська місцева прокуратура    
438. місто Дзержинськ    
439. місто Добропілля    
440. Добропільський район    
441. місто Костянтинівка    
442. Костянтинівський район    
443. Олександрівський район    
444. Макіївська місцева прокуратура № 1    
445. Гірницький район міста Макіївки    
446. Совєтський район міста Макіївки    
447. Центрально-Міський район міста Макіївки    
448. Макіївська місцева прокуратура № 2 -74- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

У додатку до Закону України "Про 
прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 
1697-VII: 
Макіївська місцева прокуратура № 2 
 місто Ясинувата 
Кіровський район міста Макіївки 
Червоногвардійський район міста Макіївки  

  

449. місто Авдіївка    
450. місто Ясинувата    
451. Ясинуватський район    
452. Кіровський район міста Макіївки    
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453. Червоногвардійський район міста Макіївки    
454. Маріупольська місцева прокуратура № 1    
455. Жовтневий район міста Маріуполя    
456. Приморський район міста Маріуполя    
457. Першотравневий район    
458. Маріупольська місцева прокуратура № 2    
459. Іллічівський район міста Маріуполя    
460. Новоазовський район    
461. Орджонікідзевський район міста Маріуполя    
462. Слов’янська місцева прокуратура    
463. місто Красний Лиман    
464. Краснолиманський район    
465. місто Слов’янськ    
466. Слов’янський район    
467. Шахтарська місцева прокуратура    
468. Амвросіївський район    
469. місто Іловайськ    
470. місто Кіровське    
471. місто Сніжне    
472. місто Торез    
473. місто Шахтарськ    
474. Шахтарський район    
475. Житомирська область    
476. Бердичівська місцева прокуратура    
477. Андрушівський район    
478. місто Бердичів    
479. Бердичівський район    
480. Любарський район    
481. Ружинський район    
482. Чуднівський район    
483. Житомирська місцева прокуратура    
484. місто Житомир    
485. Житомирський район    
486. Коростенська місцева прокуратура    
487. місто Коростень    
488. Коростенський район    
489. Лугинський район    
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490. Народицький район    
491. Овруцький район    
492. Олевський район    
493. Коростишівська місцева прокуратура    
494. Брусилівський район    
495. Володарсько-Волинський район    
496. Коростишівський район    
497. Малинський район    
498. Радомишльський район    
499. Попільнянський район    
500. Черняхівський район    
501. Новоград-Волинська місцева прокуратура    
502. Баранівський район    
503. Романівський район    
504. Ємільчинський район    
505. місто Новоград-Волинський    
506. Новоград-Волинський район    
507. Червоноармійський район    
508. Закарпатська область    
509. Берегівська місцева прокуратура    
510. місто Берегове    
511. Берегівський район    
512. Виноградівський район    
513. Мукачівська місцева прокуратура    
514. Воловецький район    
515. місто Мукачеве    
516. Мукачівський район    
517. Свалявський район    
518. Тячівська місцева прокуратура - 75- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

У додатку до Закону України "Про 
прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 
1697-VII: 
Рахівська місцева прокуратура 

Рахівський район Рахівський район  
Тячівський район 

Тячівський район   

  

519. Рахівський район    
520. Тячівський район    
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521. Ужгородська місцева прокуратура    
522. Великоберезнянський район    
523. Перечинський район    
524. місто Ужгород    
525. Ужгородський район    
526. місто Чоп    
527. Хустська місцева прокуратура    
528. Іршавський район    
529. Міжгірський район    
530. місто Хуст    
531. Хустський район    
532. Запорізька область    
533. Бердянська місцева прокуратура    
534. місто Бердянськ    
535. Бердянський район    
536. Куйбишевський район    
537. Приморський район    
538. Розівський район    
539. Чернігівський район    
540. Енергодарська місцева прокуратура    
541. Василівський район    
542. Великобілозерський район    
543. місто Енергодар    
544. Кам’янсько-Дніпровський район    
545. Михайлівський район    
546. Запорізька місцева прокуратура № 1    
547. Жовтневий район міста Запоріжжя    
548. Заводський район міста Запоріжжя    
549. Шевченківський район міста Запоріжжя    
550. Запорізька місцева прокуратура № 2    
551. Запорізький район    
552. Комунарський район    
553. міста Запоріжжя    
554. Орджонікідзевський район    
555. міста Запоріжжя    
556. Запорізька місцева прокуратура № 3    
557. Ленінський район    
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558. міста Запоріжжя    
559. Хортицький район    
560. міста Запоріжжя    
561. Мелітопольська місцева прокуратура    
562. місто Мелітополь    
563. Веселівський район    
564. Мелітопольський район    
565. Приазовський район    
566. Якимівський район    
567. Токмацька місцева прокуратура    
568. Гуляйпільський район    
569. Вільнянський район    
570. Новомиколаївський район    
571. Оріхівський район    
572. Пологівський район    
573. місто Токмак    
574. Токмацький район    
575. Івано-Франківська область    
576. Івано-Франківська місцева прокуратура    
577. місто Івано-Франківськ    
578. Калуська місцева прокуратура    
579. місто Болехів    
580. Долинський район    
581. місто Калуш    
582. Калуський район    
583. Рожнятівський район    
584. Коломийська місцева прокуратура    
585. місто Коломия    
586. Коломийський район    
587. Косівський район    
588. Снятинський район    
589. Надвірнянська місцева прокуратура    
590. Богородчанський район    
591. Верховинський район    
592. Надвірнянський район    
593. місто Яремче    
594. Тисменицька місцева прокуратура    
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595. місто Бурштин    
596. Галицький район    
597. Городенківський район    
598. Рогатинський район    
599. Тисменицький район    
600. Тлумацький район    
601. Київська область    
602. Білоцерківська місцева прокуратура    
603. місто Біла Церква    
604. Білоцерківський район    
605. Володарський район    
606. Сквирський район    
607. Ставищенський район    
608. Тетіївський район    
609. Бориспільська місцева прокуратура -76- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Бориспільська місцева прокуратура 
 Баришівський район  
місто Березань  
місто Бровари  
Броварський район 
місто Бориспіль  
Бориспільський район  
Згурівський район  
місто Переяслав-Хмельницький  
Переяслав-Хмельницький район  
Яготинський район  

  

610. Баришівський район    
611. місто Березань    
612. місто Бориспіль    
613. Бориспільський район    
614. Згурівський район    
615. місто Переяслав-Хмельницький    
616. Переяслав-Хмельницький район    
617. Яготинський район    
618. Броварська місцева прокуратура -77- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

    Розділ «Броварська місцева прокуратура» - 
виключити 

  

619. місто Бровари    
620. Броварський район    
621. Іванківський район    
622. місто Славутич    
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623. Поліський район    
624. місто Прип’ять    
625. місто Чорнобиль    
626. Києво-Святошинська місцева прокуратура -78- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Києво-Святошинська місцева 
прокуратура 
 Вишгородський район  
місто Васильків  
Васильківський район  
місто Ірпінь 
Києво-Святошинський район 
місто Буча  
місто Обухів 
Обухівський район  
місто Славутич 
місто Прип’ять 
місто Чорнобиль  

  

627. Вишгородський район    
628. місто Васильків    
629. Васильківський район    
630. місто Ірпінь    
631. Києво-Святошинський район    
632. місто Буча    
633. місто Обухів    
634. Обухівський район    
635. Макарівський район    
636. Кагарлицька місцева прокуратура    
637. Богуславський район    
638. Кагарлицький район    
639. Миронівський район    
640. місто Ржищів    
641. Рокитнянський район    
642. Таращанський район    
643. Фастівська місцева прокуратура -79- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Фастівська місцева прокуратура 
 Бородянський район  
Іванківський район 
Макарівський район 
Поліський район 
місто Фастів  
Фастівський район  

  

644. Бородянський район    
645. місто Фастів    
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646. Фастівський район    
647. Кіровоградська область    
648. Знам’янська місцева прокуратура    
649. місто Знам’янка    
650. Знам’янський район    
651. Маловисківський район    
652. Новомиргородський район    
653. Олександрівський район    
654. місто Світловодськ    
655. Світловодський район    
656. Кіровоградська місцева прокуратура    
657. місто Кіровоград    
658. Кіровоградський район    
659. Новоукраїнська місцева прокуратура    
660. Бобринецький район    
661. Вільшанський район    
662. Гайворонський район    
663. Голованівський район    
664. Добровеличківський район    
665. Новоархангельський район    

666. Новоукраїнський район    
667. Ульяновський район    
668. Олександрійська місцева прокуратура    
669. Долинський район    
670. Компаніївський район    
671. Новгородківський район    
672. місто Олександрія    
673. Олександрійський район    
674. Онуфріївський район    
675. Петрівський район    
676. Устинівський район    
677. Луганська область    
678. Алчевська місцева прокуратура    
679. місто Алчевськ    
680. місто Брянка    
681. Перевальський район    
682. Краснолуцька місцева прокуратура    
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683. місто Антрацит    
684. Антрацитівський район    
685. місто Красний Луч    
686. Краснодонська місцева прокуратура    
687. місто Краснодон    
688. Краснодонський район    
689. Лутугинський район    
690. Лисичанська місцева прокуратура    
691. місто Лисичанськ    
692. місто Первомайськ    
693. Попаснянський район    
694. Луганська місцева прокуратура № 1    
695. Артемівський район міста Луганська    
696. Кам’янобрідський район міста Луганська    
697. Ленінський район міста Луганська    

698. Луганська місцева прокуратура № 2 -80- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 
Луганська місцева прокуратура № 2 
Жовтневий район міста Луганська 

  

699. Жовтневий район міста Луганська    
700. Станично-Луганський район    
701. Свердловська місцева прокуратура    
702. місто Ровеньки    
703. місто Свердловськ    
704. Свердловський район    
705. Сєвєродонецька місцева прокуратура -81- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Сєвєродонецька місцева прокуратура 
Кремінський район  
Новоайдарський район  
місто Рубіжне  
місто Сєвєродонецьк 
Станично-Луганський район 

  

706. Кремінський район    
707. Новоайдарський район    
708. місто Рубіжне    
709. місто Сєвєродонецьк    
710. Старобільська місцева прокуратура    
711. Біловодський район    
712. Білокуракинський район    
713. Марківський район    
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714. Міловський район    
715. Новопсковський район    
716. Сватівський район    
717. Старобільський район    
718. Троїцький район    
719. Стахановська місцева прокуратура    
720. місто Кіровськ    
721. Слов’яносербський район    
722. місто Стаханов    
723. Львівська область    
724. Городоцька місцева прокуратура    
725. Городоцький район    
726. Мостиський район    
727. Яворівський район    
728. Дрогобицька місцева прокуратура    
729. місто Борислав    
730. місто Дрогобич    
731. Дрогобицький район    
732. місто Трускавець    
733. Золочівська місцева прокуратура    
734. місто Новий Розділ    
735. Золочівський район    
736. Миколаївський район    
737. Перемишлянський район    
738. Львівська місцева прокуратура № 1    
739. Галицький район міста Львова    
740. Личаківський район міста Львова    
741. Сихівський район міста Львова    
742. Львівська місцева прокуратура № 2    
743. Залізничний район міста Львова    
744. Шевченківський район міста Львова    
745. Львівська місцева прокуратура № 3    
746. Франківський район міста Львова    
747. Пустомитівський район    
748. Самбірська місцева прокуратура    
749. місто Самбір    
750. Самбірський район    
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751. Старосамбірський район    
752. Турківський район    
753. Стрийська місцева прокуратура    
754. місто Моршин    
755. Жидачівський район    
756. Сколівський район    
757. місто Стрий    
758. Стрийський район    
759. Червоноградська місцева прокуратура    
760. Жовківський район    
761. Сокальський район    
762. місто Червоноград    
763. Радехівська місцева прокуратура -82- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Бродівська місцева прокуратура: 
Радехівський район  
Бродівський район  
Буський район  
Кам’янка-Бузький район 

  

764. Радехівський район    
765. Бродівський район    
766. Буський район    
767. Кам’янка-Бузький район    
768. Миколаївська область    
769. Вознесенська місцева прокуратура    
770. Веселинівський район    
771. місто Вознесенськ    
772. Вознесенський район    
773. Доманівський район    
774. Єланецький район    
775. Новоодеський район    
776. Миколаївська місцева прокуратура № 1    
777. Березанський район    
778. Заводський район міста Миколаєва    
779. Миколаївський район    
780. місто Очаків    
781. Очаківський район    
782. Центральний район міста Миколаєва    
783. Миколаївська місцева прокуратура № 2    
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784. Жовтневий район    
785. Ленінський район міста Миколаєва    
786. Корабельний район міста Миколаєва    
787. Первомайська місцева прокуратура    
788. Арбузинський район    
789. Братський район    
790. Врадіївський район    
791. Кривоозерський район    
792. місто Первомайськ    
793. Первомайський район    
794. місто Южноукраїнськ    
795. Баштанська місцева прокуратура    
796. Баштанський район    
797. Березнегуватський район    
798. Казанківський район    
799. Новобузький район    
800. Снігурівський район    
801. Одеська область    
802. Білгород-Дністровська місцева прокуратура    
803. Арцизький район    
804. місто Білгород-Дністровський    
805. Білгород-Дністровський район    
806. Тарутинський район    
807. Татарбунарський район    
808. Саратський район    
809. Ізмаїльська місцева прокуратура    
810. Болградський район    
811. місто Ізмаїл    
812. Ізмаїльський район    
813. Кілійський район    
814. Ренійський район    
815. Іллічівська місцева прокуратура    
816. Біляївський район    
817. місто Іллічівськ    
818. Овідіопольський район    
819. місто Теплодар    
820. Котовська місцева прокуратура    
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821. Ананьївський район    
822. Балтський район    
823. Кодимський район    
824. місто Котовськ    
825. Котовський район    
826. Красноокнянський район    
827. Любашівський район    
828. Савранський район    
829. Київська місцева прокуратура -83- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Одеська місцева прокуратура № 1: 
Київський район міста Одеси 

  

830. Київський район міста Одеси    
831. Малиновська місцева прокуратура -84- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Одеська місцева прокуратура № 2: 
Малиновський район міста Одеси 

  

832. Малиновський район міста Одеси    
833. Приморська місцева прокуратура -85- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Одеська місцева прокуратура № 3: 
Приморський район міста Одеси 

  

834. Приморський район міста Одеси    
835. Суворовська місцева прокуратура -86- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Одеська місцева прокуратура №4: 
Суворовський район міста Одеси 

  

836. Суворовський район міста Одеси    
837. Комінтернівська місцева прокуратура    
838. Комінтернівський район    
839. місто Южне    
840. Миколаївський район    
841. Березівський район    
842. Роздільнянська місцева прокуратура    
843. Великомихайлівський район    
844. Іванівський район    
845. Роздільнянський район    
846. Фрунзівський район    
847. Ширяївський район    
848. Полтавська область    
849. Кобеляцька місцева прокуратура    
850. Глобинський район    
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851. Карлівський район    
852. Кобеляцький район    
853. Козельщинський район    
854. Машівський район    
855. Новосанжарський район    
856. Решетилівський район    
857. Чутівський район    
858. Кременчуцька місцева прокуратура    
859. місто Комсомольськ    
860. місто Кременчук    
861. Кременчуцький район    
862. Лубенська місцева прокуратура    
863. Гребінківський район    
864. Лохвицький район    
865. місто Лубни    
866. Лубенський район    
867. Оржицький район    
868. Пирятинський район    
869. Семенівський район    
870. Хорольський район    
871. Чорнухинський район    
872. Миргородська місцева прокуратура    
873. Великобагачанський район    
874. Гадяцький район    
875. Диканський район    
876. Зіньківський район    
877. Котелевський район    
878. місто Миргород    
879. Миргородський район    
880. Шишацький район    
881. Полтавська місцева прокуратура    
882. місто Полтава    
883. Полтавський район    
884. Рівненська область    
885. Дубенська місцева прокуратура    
886. Демидівський район    
887. місто Дубно    
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888. Дубенський район    
889. Млинівський район    
890. Радивилівський район    
891. Здолбунівська місцева прокуратура    
892. Гощанський район    
893. Здолбунівський район    
894. Корецький район    
895. Костопільський район    
896. місто Острог    
897. Острозький район    
898. Рівненська місцева прокуратура    
899. місто Рівне    
900. Рівненський район    
901. Сарненська місцева прокуратура    
902. Березнівський район    
903. Володимирецький район    
904. Дубровицький район    
905. Зарічненський район    
906. місто Кузнєцовськ    
907. Рокитнівський район    
908. Сарненський район    
909. Сумська область    
910. Конотопська місцева прокуратура    
911. Білопільський район    
912. Буринський район    
913. місто Конотоп    
914. Конотопський район    
915. Путивльський район    
916. Охтирська місцева прокуратура    
917. Великописарівський район    
918. Краснопільський район    
919. місто Охтирка    
920. Охтирський район    
921. Тростянецький район    
922. Роменська місцева прокуратура    
923. місто Лебедин    
924. Лебединський район    



U  tabl2667.doc  15.06.2015  До проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру" стор.   54 
 

U  22.05.2015 

925. Липоводолинський район    
926. Недригайлівський район    
927. місто Ромни    
928. Роменський район    
929. Сумська місцева прокуратура    
930. місто Суми    
931. Сумський район    
932. Шосткинська місцева прокуратура    
933. місто Глухів    
934. Глухівський район    
935. Кролевецький район    
936. Середино-Будський район    
937. місто Шостка    
938. Шосткинський район    
939. Ямпільський район    
940. Тернопільська область    
941. Кременецька місцева прокуратура    
942. Збаразький район    
943. Кременецький район    
944. Лановецький район    
945. Підволочиський район    
946. Шумський район    
947. Теребовлянська місцева прокуратура -87- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Бережанська місцева прокуратура: 
Бережанський район  
Бучацький район  
Козівський район  
Монастириський район  
Підгаєцький район  
Теребовлянський район 

  

948. Бережанський район    
949. Бучацький район    
950. Козівський район    
951. Монастириський район    
952. Підгаєцький район    
953. Теребовлянський район    
954. Тернопільська місцева прокуратура    
955. Зборівський район    
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956. місто Тернопіль    
957. Тернопільський район    
958. Чортківська місцева прокуратура    
959. Борщівський район    
960. Гусятинський район    
961. Заліщицький район    
962. Чортківський район    
963. Харківська область    
964. Ізюмська місцева прокуратура -88- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Куп‘янська місцева прокуратура: 
Борівський район  
Дворічанський район  
місто Ізюм  
Ізюмський район  
місто Куп’янськ  
Куп’янський район  
Шевченківський район 

  

965. Борівський район    
966. Дворічанський район    
967. місто Ізюм    
968. Ізюмський район    
969. місто Куп’янськ    
970. Куп’янський район    
971. Шевченківський район    
972. Лозівська місцева прокуратура    
973. Балаклійський район    
974. Барвінківський район    
975. Близнюківський район    
976. місто Лозова    
977. Лозівський район    
978. Первомайська місцева прокуратура    
979. Зачепилівський район    
980. Кегичівський район    
981. Красноградський район    
982. Нововодолазький район    
983. місто Первомайськ    
984. Первомайський район    
985. Сахновщинський район    
986. Харківська місцева прокуратура № 1    
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987. Дзержинський район міста Харкова    
988. Ленінський район міста Харкова    
989. Харківська місцева прокуратура № 2    
990. Жовтневий район міста Харкова    
991. Київський район міста Харкова    
992. Харківська місцева прокуратура № 3    
993. Фрунзенський район міста Харкова    
994. Орджонікідзевський район міста Харкова    
995. Харківська місцева прокуратура № 4    
996. Московський район міста Харкова    
997. Харківська місцева прокуратура № 5    
998. Комінтернівський район міста Харкова    
999. Червонозаводський район міста Харкова    
1000. Харківська місцева прокуратура № 6    
1001. Харківський район    
1002. місто Люботин    
1003. Дергачівська місцева прокуратура    
1004. Богодухівський район    
1005. Валківський район    
1006. Дергачівський район    
1007. Золочівський район    
1008. Коломацький район    
1009. Краснокутський район    
1010. Чугуївська місцева прокуратура    
1011. Великобурлуцький район    
1012. Вовчанський район    
1013. Зміївський район    
1014. Печенізький район    
1015. місто Чугуїв    
1016. Чугуївський район    
1017. Херсонська область    
1018. Бериславська місцева прокуратура -89- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Бериславська місцева прокуратура: 
Бериславський район  
Великоолександрівський район  
Високопільський район  
Нововоронцовський район 

  

1019. Бериславський район    
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1020. Білозерський район    
1021. Великоолександрівський район    
1022. Високопільський район    
1023. Нововоронцовський район    
1024. Генічеська місцева прокуратура    
1025. Генічеський район    
1026. Новотроїцький район    
1027. Чаплинський район    
1028. Каховська місцева прокуратура    
1029. Великолепетиський район    
1030. Верхньорогачицький район    
1031. Горностаївський район    
1032. Іванівський район    
1033. місто Каховка    
1034. Каховський район    
1035. Нижньосірогозький район    
1036. Новокаховська місцева прокуратура    
1037. Голопристанський район    
1038. Каланчацький район    
1039. місто Нова Каховка    
1040. Скадовський район    
1041. Цюрупинський район    
1042. Херсонська місцева прокуратура -90- Н.д.Чумак В.В. (Реєстр.картка №214) 

Херсонська місцева прокуратура: 
Білозерський район 
місто Херсон 

  

1043. місто Херсон    
1044. Хмельницька область    
1045. Городоцька місцева прокуратура    
1046. Віньковецький район    
1047. Волочиський район    
1048. Городоцький район    
1049. Чемеровецький район    
1050. Ярмолинецький район    
1051. Кам’янець-Подільська місцева прокуратура    
1052. Дунаєвецький район    
1053. місто Кам’янець-Подільський    
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1054. Кам’янець-Подільський район    
1055. Новоушицький район    
1056. Старокостянтинівська місцева прокуратура    
1057. Білогірський район    
1058. Красилівський район    
1059. місто Старокостянтинів    
1060. Старокостянтинівський район    
1061. Старосинявський район    
1062. Теофіпольський район    
1063. Хмельницька місцева прокуратура    
1064. місто Хмельницький    
1065. Деражнянський район    
1066. Летичівський район    
1067. Хмельницький район    
1068. Шепетівська місцева прокуратура    
1069. Ізяславський район    
1070. місто Нетішин    
1071. Полонський район    
1072. місто Славута    
1073. Славутський район    
1074. місто Шепетівка    
1075. Шепетівський район    
1076. Черкаська область    
1077. Звенигородська місцева прокуратура    
1078. місто Ватутіне    
1079. Звенигородський район    
1080. Катеринопільський район    
1081. Корсунь-Шевченківський район    
1082. Лисянський район    
1083. Тальнівський район    
1084. Золотоніська місцева прокуратура    
1085. Драбівський район    
1086. місто Золотоноша    
1087. Золотоніський район    
1088. місто Канів    
1089. Канівський район    
1090. Чорнобаївський район    
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1091. Смілянська місцева прокуратура    
1092. Городищенський район    
1093. Кам’янський район    
1094. місто Сміла    
1095. Смілянський район    
1096. Чигиринський район    
1097. Шполянський район    
1098. Уманська місцева прокуратура    
1099. Жашківський район    
1100. Маньківський район    
1101. Монастирищенський район    
1102. місто Умань    
1103. Уманський район    
1104. Христинівський район    
1105. Черкаська місцева прокуратура    
1106. місто Черкаси    
1107. Черкаський район    
1108. Чернівецька область    
1109. Сторожинецька місцева прокуратура    
1110. Герцаївський район    
1111. Глибоцький район    
1112. Новоселицький район    
1113. Сторожинецький район    
1114. Кельменецька місцева прокуратура    
1115. Кельменецький район    
1116. місто Новодністровськ    
1117. Сокирянський район    
1118. Хотинський район    
1119. Кіцманська місцева прокуратура    
1120. Вижницький район    
1121. Путильський район    
1122. Кіцманський район    
1123. Заставнівський район    
1124. Чернівецька місцева прокуратура    
1125. місто Чернівці    
1126. Чернігівська область    
1127. Менська місцева прокуратура    
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1128. Городнянський район    
1129. Корюківський район    
1130. Менський район    
1131. Новгород-Сіверський район    
1132. Семенівський район    
1133. Сосницький район    
1134. Щорський район    
1135. Ніжинська місцева прокуратура    
1136. Бобровицький район    
1137. Козелецький район    
1138. місто Ніжин    
1139. Ніжинський район    
1140. Носівський район    
1141. Прилуцька місцева прокуратура    
1142. Варвинський район    
1143. Ічнянський район    
1144. місто Прилуки    
1145. Прилуцький район    
1146. Срібнянський район    
1147. Бахмацька місцева прокуратура    
1148. Бахмацький район    
1149. Борзнянський район    
1150. Коропський район    
1151. Талалаївський район    
1152. Чернігівська місцева прокуратура    
1153. місто Чернігів    
1154. Куликівський район    
1155. Ріпкинський район    
1156. Чернігівський район    
1157. місто Київ    
1158. Київська місцева прокуратура № 1    
1159. Голосіївський район міста Києва    
1160. Київська місцева прокуратура № 2    
1161. Дарницький район міста Києва    
1162. Київська місцева прокуратура № 3    
1163. Деснянський район міста Києва    
1164. Київська місцева прокуратура № 4    
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1165. Дніпровський район міста Києва    
1166. Київська місцева прокуратура № 5    
1167. Оболонський район міста Києва    
1168. Київська місцева прокуратура № 6    
1169. Печерський район міста Києва    
1170. Київська місцева прокуратура № 7    
1171. Подільський район міста Києва    
1172. Київська місцева прокуратура № 8    
1173. Святошинський район міста Києва    
1174. Київська місцева прокуратура № 9    
1175. Солом’янський район міста Києва    
1176. Київська місцева прокуратура № 10    
1177. Шевченківський район міста Києва    
1178. Військові прокуратури    
1179. Військова прокуратура Центрального регіону 

України: 
   

1180. Військова прокуратура Київського гарнізону    
1181. Військова прокуратура Харківського гарнізону    
1182. Військова прокуратура Житомирського гарнізону    
1183. Військова прокуратура Дарницького гарнізону    
1184. Військова прокуратура Вінницького гарнізону    
1185. Військова прокуратура Полтавського гарнізону    
1186. Військова прокуратура Сумського гарнізону    
1187. Військова прокуратура Черкаського гарнізону    
1188. Військова прокуратура Чернігівського гарнізону    
1189. Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону    
1190. Військова прокуратура Деснянського гарнізону    
1191. Військова прокуратура Південного регіону 

України: 
   

1192. Військова прокуратура Одеського гарнізону    
1193. Військова прокуратура Дніпропетровського 

гарнізону 
   

1194. Військова прокуратура Миколаївського гарнізону    
1195. Військова прокуратура Запорізького гарнізону    
1196. Військова прокуратура Донецького гарнізону    
1197. Військова прокуратура Білгород-Дністровського 

гарнізону 
   

1198. Військова прокуратура Луганського гарнізону    



U  tabl2667.doc  15.06.2015  До проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру" стор.   62 
 

U  22.05.2015 

1199. Військова прокуратура Кіровоградського 
гарнізону 

   

1200. Військова прокуратура Криворізького гарнізону    
1201. Військова прокуратура Херсонського гарнізону    
1202. Військова прокуратура Західного регіону України:    
1203. Військова прокуратура Львівського гарнізону    
1204. Військова прокуратура Хмельницького гарнізону    
1205. Військова прокуратура Івано-Франківського 

гарнізону 
   

1206. Військова прокуратура Рівненського гарнізону    
1207. Військова прокуратура Ужгородського гарнізону    
1208. Військова прокуратура Луцького гарнізону    
1209. Військова прокуратура Тернопільського гарнізону    
1210. Військова прокуратура Чернівецького гарнізону    
1211. Інші військові прокуратури (на правах місцевих), 

які створюються в умовах особливого періоду, 
надзвичайного стану або проведення 
антитерористичної операції та в силу інших 
виключних обставин 

   

 


