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Про звернення до Генерального прокурора
Конституційним Судом України 26 березня 2020 року визнано
неконституційним окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу України в частині, яка передбачає,
що норми і положення статті 81 Закону України «Про прокуратуру»
застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України, виходячи з наявних фінансових ресурсів. У мотивувальній частині
Рішення Конституційний Суд України зазначив, що заробітна плата прокурорів,
як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні ст. 131-1
Основного Закону України, має визначатися виключно законом. Відтак, з 26
березня 2020 року заробітна плата прокурорів повинна регулюватись виключно
на підставі статті 81 Закону України «Про прокуратуру».
Департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та
звітності Офісу Генерального прокурора повідомлено Раду прокурорів України
про те, що оплата праці відповідно до норм статті 81 Закону України «Про
прокуратуру» має формуватися лише для прокурорів, які обіймають посади
прокурорів в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних
прокуратурах. Враховуючи те, що обласні та окружні прокуратури не
розпочали роботу, на них продовжують поширюватися норми постанови
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 505 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури».
Зазначені висновки структурного підрозділу Офісу Генерального
прокурора Рада прокурорів України вважає помилковими та недопустимими,
оскільки формальна невідповідність у статті 81 Закону України «Про
прокуратуру» назв посад не може бути підставою для невиконання рішення
Конституційного Суду України, яким однозначно констатовано, що
регулювання оплати праці прокурорів будь-якого органу прокуратури
неможливо здійснювати постановою Уряду.
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Відповідно до пункту 3 розділу II Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи
органів прокуратури» до дня початку роботи обласних прокуратур, окружних
прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно регіональні прокуратури,
місцеві прокуратури.
Отже, такий підхід стосовно прокурорів регіональних та місцевих
прокуратур є дискримінаційним та порушує права прокурорів на забезпечення
належних умов праці, створює передумови для посягань на їх незалежність,
негативно
впливає на атмосферу в колективах, позначається на
взаємовідносинах між прокурорами.
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
ВИРІШИЛА
Звернутися до Генерального прокурора з проханням переглянути позиції
профільного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора і
відповідно до статті 81 Закону У країни «Про прокуратуру» установити посадові
оклади прокурорів місцевих та регіональних прокуратур на рівні окружних та
обласних прокуратур та вжити заходів для неухильного виконання рішення
Конституційного Суду України 26 березня 2020 року № 6-р(ІІ)2020.
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