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Про звернення до Генерального прокурора

На підставі пункту 9 розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (далі -  Закон) 
наказом Генерального прокурора від 03 жовтня 2019 року № 221 затверджено 
Порядок проходження атестації. Згідно із зазначеним Порядком, одним із 
етапів атестації є складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні 
здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки, який прямо не 
передбачено, але допускається Законом.

Результати складання іспиту на загальні здібності та навички прокурорів 
Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур призводять до 
чисельних випадків непроходження прокурорами саме цього етапу тестування, 
у зв ’язку з чим - звільнення з органів прокуратури без урахування 
результативності роботи, рівня володіння практичними уміннями та навичками, 
реальної професійності прокурора.

У разі звільнення прокурорів місцевих прокуратур через невдалі 
результати тестування на другому етапі атестації, ефективність роботи органів 
прокуратури на місцях може зазнати негативної динаміки. Також варто 
врахувати, що на відміну від прокурорів регіональних прокуратур та 
Генеральної прокуратури України, у 2015 році, перед призначенням на посади у 
місцеві прокуратури, прокурори районних прокуратур вже проходили 
атестацію.

Ще одним фактором, що не сприяє об’єктивному оцінюванню, на думку 
Ради прокурорів України, є врахування без додаткового офіційного 
підтвердження відомостей, отриманих від фізичних та юридичних осіб 
анонімно.
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Враховуючи викладене, шляхом відкритого голосування на підставі 
ст. 65, ч. 9 ст. 71 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 2.2, 2.3, 4.1 
Положення про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською 
конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, Регламенту Ради прокурорів 
України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України від 12 грудня 
2017 року №53, Рада прокурорів України

В И Р І Ш И Л А

Звернутися до Генерального прокурора з пропозицією внесення змін до 
Порядку проходження прокурорами атестації, а саме:

- виключити другий етап атестації для прокурорів місцевих прокуратур: 
"Складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та 
навички з використанням комп’ютерної техніки";

- виключити з пункту 10 речення: "Кадровою комісією під час проведення 
співбесіди та ухвалення рішення без додаткового офіційного підтвердження 
можуть братися до уваги відомості, отримані від фізичних та юридичних осіб (у 
тому числі анонімно)".

V




