
Судова практика 
за результатами розгляду адміністративних позовів незаконно звільнених прокурорів 

І. Прокурором не подано заяву 

1. 1. Полтавський окружний
адміністративний суд 
від 29 травня 2020 року 
Справа № 440/4510/19
Суддя - Шевякова І.С., 
https://opendatabot.ua/
court/89968069-
20864c7b0a6e5ece0e2a8a
de74a26e10

Позовна заява до ГПУ
Аргументи Суду:
1. Щодо відсутності факту ліквідації, реорганізації, скорочення ….
Нормативною підставою для звільнення  ОСОБА_1 з  посади  та  з  органів  прокуратури у  оскаржуваному наказі
№1167ц від 22 жовтня 2019 року відповідач вказав статтю 9, пункт 2 частини 2 статті 41 Закону України Про
прокуратуру, підпункт 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону України № 113. 

Суд звертає увагу  на застосування у нормі підпункті 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення
Закону № 113 відсилки на пункт 9 частини 1 статті 51 Закону №1697. 

Пункт 9 частини 1 статті 51 Закону Про прокуратуру встановлює як підставу для звільнення прокурора юридичний
факт  ліквідації  чи реорганізації  органу  прокуратури,  в  якому прокурор обіймає  посаду,  або в  разі  скорочення
кількості прокурорів органу прокуратури. 

Таким чином, посилання на пункт 9 частини 1 статті 51 Закону №1697 в нормі підпункту 1 пункту 19 розділу ІІ
Прикінцеві і перехідні положення Закону № 113, на думку суду, вказує на обов`язкову необхідність сукупності
двох юридичних фактів для прийняття рішення про звільнення: 
- факт 1: неподання заяви про переведення та про намір пройти атестацію та 
-  факт 2: ліквідацію чи реорганізацію органу прокуратури,  в якому прокурор обіймає посаду,  або скорочення
частини кількості прокурорів органу прокуратури. 
На думку суду, немає можливості по-іншому трактувати цю норму Закону. 
Застосування пункту 9 частини 1 статті 51 Закону №1698 має обов`язковою умовою наявність факту ліквідації,
реорганізації, скорочення. 
У разі якщо б застосування підпункту 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону № 113 не
потребувало наявності факту ліквідації, реорганізації, скорочення - не було б потрібним саме посилання на пункт 9
частини 1 статті 51 Закону № 1697. 



Законодавець міг би ввести окрему норму, яка передбачала б звільнення у зв`язку з відмовою від атестації. Однак
натомість зробив посилання на законну підставу звільнення,  що передбачена у вигляді ліквідації,  реорганізації,
скорочення. 

Відповідно до листа Генеральної прокуратури України від 30 жовтня 2019 року за вих.№19/4-1798вих-19, станом на
23  жовтня  2019  року  Офіс  Генерального  прокурора  не  було  утворено,  Генеральна  прокуратура  України  -  не
ліквідована, накази про скорочення штатної чисельності не видавалися (а.с. 59). 

Відповідач,  у  свою  чергу,  не  спростовував  того  факту,  що  ненаписання  ОСОБА_1  заяви  про  намір  пройти
переатестацію було єдиною підставою для прийняття рішення про його звільнення.

2. Щодо протиправності звільнення прокурора на підставі Прикінцевих і перехідних положеню ЗУ № 113
Окремо суд звертає увагу на те, що при винесенні оскаржуваного наказу №1167ц від 22 жовтня 2019 року про
звільнення  ОСОБА_1 з  посади  та  з  органів  прокуратури,  Генеральний  прокурор  послався  на  статтю  9  Закону
України Про прокуратуру. 
Стаття 9 Закону № 1697 в редакції від 19 вересня 2019 року, що була чинною на час винесення вказаного наказу,
визначала повноваження Генерального прокурора. 

Відповідно до пункту 5 статті 9 Закону № 1697, Генеральний прокурор призначає на посади та звільняє з посад
прокурорів Офісу Генерального прокурора у випадках та порядку, встановлених цим Законом. 

Але звільнення прокурора у зв`язку з неподанням у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про
переведення  до  Офісу  Генерального  прокурора,  обласної  прокуратури,  окружної  прокуратури  та  про  намір  у
зв`язку із цим пройти атестацію -  не передбачено Законом України Про прокуратуру, а передбачено Законом
України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів
прокуратури від 19 вересня 2019 року № 113-IX. 

Генеральний прокурор України мав повноваження звільнити позивача з посади на підставі  пункту 9 частини 1
статті 51 Закону № 1697, але не на підставі Прикінцевих і перехідних положень Закону №113. 

Як висновок, Законом України Про прокуратуру не було передбачено повноважень Генерального прокурора
на звільнення  прокурора на  підставі  підпункту  1  пункту 19 розділу ІІ  Прикінцеві  і  перехідні  положення
Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи
органів прокуратури . 



Резюмуючи,  суд  констатує,  що  відповідачем  у  цій  справі  невірно,  без  достатніх  підстав  застосовано  щодо
ОСОБА_1 норму підпункту 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону № 113, а приймаючи
рішення про звільнення, відповідач діяв всупереч вимогам частини 2 статті 19 Конституції України. 

3. Щодо неподання заяви…
По-перше,  Закон  № 113 не  містив  і  не  містить  вимоги для  прокурора надати  згоду  на  своє  звільнення  у  разі
неуспішного проходження атестації. Натомість Закон № 113 містить норму про право прокурора подати заяву про
переведення.  Вимога надати згоду на своє майбутнє звільнення,  не маючи розуміння того,  якими можуть бути
підстави  та  обставини  цього  звільнення,  на  думку  суду,  є  зловживанням  правом,  допущеним  Генеральною
прокуратурою України у даній справі.
Згідно частині 12 статті 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Законодавством не передбачено надання особою згоди на своє звільнення наперед, на майбутнє. 

Вимога таку згоду надати прямо суперечить викладеній нормі Конституції України. 

Вимога надати згоду на використання щодо себе можливо анонімної інформації,  яка б не вимагала додаткового
офіційного підтвердження, прямо суперечить статті  32 Конституції  України, адже Законом №113 надання такої
згоди з боку прокурора не передбачено.

Фактично, Генеральна прокуратура України своїм наказом № 221 створила новий нормативно-правовий акт, який
встановив окремі нові правові норми щодо порядку проходження публічної служби (в частині обов`язку надати
згоду на звільнення та на використання проти себе інформації). 

Але згідно статті 4 Закону № 1697, організація та діяльність прокуратури України, статус прокурорів визначаються
Конституцією  України,  цим  та  іншими  законами  України,  чинними  міжнародними  договорами,  згода  на
обов`язковість яких надана Верховною Радою України. 

Серед цього переліку відсутні підзаконні акти, яким є наказ Генеральної прокуратури України. 

Таким  чином,  встановлення  нових  норм  права  підзаконним  актом,  що  мало  місце  у  даній  справі,  порушує
імперативний  припис  частини  2  статті  19  Конституції  України:  органи  державної  влади  та  органи  місцевого
самоврядування,  їх  посадові  особи  зобов`язані  діяти  лише  на  підставі,  в  межах  повноважень  та  у  спосіб,  що
передбачені Конституцією та законами України. 



За таких обставин суд вважає, що фактично позивач був поставлений перед вибором з двох можливих варіантів
поведінки, кожен з яких порушував його права. І таку поведінку відповідача суд розцінює як зловживання правом. 

2. 2. Львівський окружний 
адміністративний суд
від 17 серпня 2020 року
Справа № 
1.380.2019.006266
Суддя - Лунь З.І.
http://reyestr.court.gov.ua/
Review/91073920 

Позовна  заява  до  Офісу  Генерального  прокурора,  Генерального  прокурора  Рябошапки,  Прокуратури
Львівської області.
Аргументи Суду:
1. Щодо відсутності факту ліквідації, реорганізації, скорочення ….
Покликання в оскаржуваному наказі на п.9 ч.1 ст.51 Закону № 1697, як на підставу для звільнення, в нормі пп.1 п.19
розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону № 113, вказує на обов`язкову необхідність сукупності двох
юридичних фактів для прийняття рішення про звільнення:  неподання  заяви про переведення  та про намір
пройти  атестацію;  ліквідацію  чи  реорганізацію  органу  прокуратури,  в  якому  прокурор  обіймає  посаду,  або
скорочення частини кількості прокурорів органу прокуратури.
Виходячи  з  аналізу  наведеної  норми,  законодавець  виділяє  дві  окремі  підстави  для  звільнення  прокурора  із
займаної  ним  посади  на  підставі  п.9  ч.1    ст.51  Закону  1697,  а  саме  у  разі  ліквідації  чи  реорганізації  органу
прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду та у разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

Аналогічні правові висновки викладені, зокрема, у постановах Верховного Суду України від 04.03.2014 у справі
№  21-8а14,  від  28.10.2014  у  справі  №  21-484а14,  у  постановах  Касаційного  адміністративного  суду  у  складі
Верховного суду від 21.03.2018 у справі № 802/651/16-а, від 24.09.2019 у справі № 817/3397/15.

… вбачається лише здійснення перейменування однієї  із складових системи прокуратури,  зокрема,  Генеральної
прокуратури України - на Офіс Генерального прокурора, без процедури ліквідації чи реорганізації.

2. Щодо протиправності звільнення прокурора на підставі Прикінцевих і перехідних положеню ЗУ № 113
Відповідно  до пункту  5 статті  9  Закону 1697,  Генеральний прокурор  призначає  на  посади  та  звільняє з  посад
прокурорів Офісу Генерального прокурора у випадках та порядку, встановлених цим Законом.
Але звільнення прокурора у зв`язку з  неподанням у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про
переведення  до  Офісу  Генерального  прокурора,  обласної  прокуратури,  окружної  прокуратури  та  про  намір  у
зв`язку із цим пройти атестацію - не передбачено  Законом України «Про прокуратуру», а передбачено  Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів
прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113.

Суд звертає увагу при цьому, що підстави звільнення прокурора з посади визначаються спеціальним Законом, тобто
Законом 1697, відтак підстава звільнення, визначена Законом  113, зокрема, звільнення у зв`язку з неподанням у
встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора, є такою,



що не відповідає Закону 1697, водночас порушує гарантії незалежності прокурора, встановлені Законом 1697.

Відтак,  Генеральний  прокурор  мав  повноваження  звільняти  позивача  з  посади  виключно на  підставі  пункту  9
частини 1 статті 51 Закону 1697, але не на підставі «Прикінцевих і перехідних положень» Закону 113.

Таким чином, відповідачем у цій справі безпідставно застосовано щодо звільнення позивача норму підпункту 1
пункту  19  розділу  ІІ  «Прикінцеві  і  перехідні  положення»  Закону  113,  а  приймаючи  рішення  про  звільнення,
відповідач діяв всупереч вимогам частини 2 статті 19 Конституції України.

3. Щодо неподання заяви…
Вимога надати згоду на використання щодо себе можливо анонімної інформації,  яка б не вимагала додаткового
офіційного підтвердження, прямо суперечить статті 32 Конституції України, адже Законом 113 надання такої згоди
з боку прокурора не передбачено.
Отже, в цій частині суд не застосовує наказ №221 Генерального прокурора України суд як джерело права у цій
справі,  оскільки  в  частині  змісту  заяви  про переведення  та  намір  пройти  атестацію  даний наказ  не  відповідає
положенням актів, що мають вищу юридичну силу: Конституції України, Закону 1697, Закону 113.

Суд також додатково зазначає, що звільненню позивача з посади не передувала будь-яка індивідуальна оцінка його
роботи чи поведінки на посаді прокурора, яка була б несумна зі статусом прокурора.

Тому лише факт відсутності написання заяви про намір пройти переатестацію, зміст якої в частині надання згоди
на використання проти себе анонімної інформації є протиправним, не є достатнім для відповідача про прийняття
рішення про звільнення позивача з адміністративної посади та з органів прокуратури. 

ІІ. Прокурор подав заяву неналежного зразка.

3. 1 Одеський окружний 
адміністративний суд
від 12.03.2020
Справа № 420/6641/19
Суддя Самойлюк Г.П.

https://opendatabot.ua/
court/88351626-

Позов до Офісу Генерального прокурора.
В рішенні Одеського окружного адміністративного суду вказано:
1. Щодо відсутності факту ліквідації, реорганізації, скорочення ….
Відповідно до наказу Генерального прокурора №358 від 27.12.2019 р. Про окремі питання забезпечення початку
роботи Офісу Генерального прокурора, доступного в мережі Інтернет,  юридичну особу Генеральна прокуратура
України  перейменовано  в  Офіс  Генерального  прокурора  без  зміни  ідентифікаційного  коду  юридичної  особи  в
Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань.  Днем
початку  роботи  Офісу  Генерального  прокурора  згідно  наказу  Генерального  прокурора  №351  від  23.12.2019р.



7128457afd24d2134d4ea5
35d2d5a4aa

П’ятий апеляційний 
адміністративний суд
від 24.07.2020
Справа № 420/6641/19
Судді: Вербицька Н.В., 
Джабурія О.В. 
Кравченко К.В.

Залишено в силі 
позитивне рішення І 
інстанції

https://opendatabot.ua/
court/90589947-
2076b335c95a1e0ce7dd5b
01b7daa4b7

визначено 02.01.2020р. 
Таким  чином,  відбулось  перейменування  юридичної  соби.  Щодо  скорочення  кількості  прокурорів  органу
прокуратури,  судом  встановлено,  що  відповідно  до  наданих  відповідачем  пояснень,  наказами  Генерального
прокурора  №№99-шц,  100-шц  від  21.12.2019р.  затверджено  структуру  Офісу  Генерального  прокурора  та  його
штатний розпис, які набрали чинності з 02.01.2020 р. та якими не передбачено слідчих підрозділів та посад слідчих.

З  огляду на  зазначене  суд погоджується  з  позивачем,  що не  відбулась ані  ліквідація,  ані  реорганізація  органу
прокуратури, в якому прокурор обіймав посаду. Скорочення кількості прокурорів органу прокуратури відбулось
після прийняття оскаржуваного наказу про звільнення. Дані обставини не заперечуються відповідачем. 

2. Щодо подання заяви не за формою….
Суд звертає увагу, що …. розгляд заяви відбувся вже після прийняття оскаржуваного наказу.
Наведене дозволяє суду зробити висновок, що подана позивачем заява, для визначення її відповідності вимогам
закону, мала містити у собі такі відомості:  про переведення позивача на посаду прокурора Офісу Генерального
прокурора; про намір позивача пройти атестацію; про надання згоди позивачем на обробку персональних даних, на
застосування процедур та умов проведення атестації. 

Зміст наведених вище норм свідчить, що, у даному випадку, для застосування до позивача, негативних для нього
наслідків у вигляді звільнення Генеральним прокурором з посади … на підставі пункту 9 частини першої статті 51
Закону України "Про прокуратуру",  позивач мав би або не подати у встановлений строк заяву до Генерального
прокурора про переведення Офісу Генерального прокурора та про намір у зв`язку із цим пройти атестацію, або
подати таку заяву без зазначення відомостей, зазначення яких є обов`язковим в силу наведеної вище норми. 

Разом з тим, відповідач на обґрунтування відповідності вимогам закону спірного Наказу про звільнення позивача,
пояснив суду по таку заяву не було подано взагалі, проте дані твердження споростовуються матеріалами справи.
Суд зазначає, що зі змісту пункту 10 та підпункту 1 пункту 19 розділу II Прикінцеві і перехідні положення Закону
України № 113-ІХ … , саме факт неподання позивачем у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про
переведення  до  Офісу  генерального  прокурора  із  зазначенням  про  намір  пройти  атестацію,  надання  згоди  на
обробку персональних даних, на застосування процедур та умов проведення атестації тягне за собою звільнення з
посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України "Про прокуратуру". 

Закон не пов`язує звільнення з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України
"Про прокуратуру" у зв`язку із відсутністю у поданій прокурором заяви про переведення на посаду прокурора
в Офісі  Генерального прокурора та про намір пройти атестацію абзаців,  зміст яких визначений у формі
типових заяв прокурора встановлені у додатку 2 до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженому



Наказом  Генерального  прокурора  від  03  жовтня  2019  року  N  221,  за  умови  подання  таким  прокурором  у
встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора про намір
у зв`язку із цим пройти атестацію.

Неврегульованість на нормативному рівні питання, яким саме чином мав би діяти відповідач при отриманні
ним заяви, яка не повною мірою відповідає за своїм змістом та формою вимогам наказу Генеральної прокуратури
України № 221 від 03.10.2019 р.  (додаток 2),  у будь-якому разі  не може тягнути за собою вкрай негативні
наслідки для позивача у вигляді його звільнення з посади, у тому числі внаслідок вільного трактування
відповідачем вимог, зокрема, Закону України "Про прокуратуру", Закону України № 113-ІХ … та Порядку
проходження прокурорами атестації… у несприятливий для позивача спосіб.

Єдиним наслідком подання прокурорами заяв, які не відповідають встановленим формам, наведеним у додатках до
вказаного Порядку, є невідкладне повернення відповідним прокурорам таких заяв для належного оформлення. 

Ані Законом України "Про прокуратуру",  ані  Законом України № 113-ІХ …,  ані  Порядком проходження
прокурорами  атестації,  затвердженим  Наказом  Генерального  прокурора  N  221  від  03  жовтня  2019  року  не
передбачене ототожнювання невідповідності поданої позивачем заяви від 11.10.2019р. формі, що встановлена
Додатком 2 до Порядку, неподанню такої заяви взагалі. 

З  огляду  на  встановлені  судом  обставини,  а  саме,  враховуючи  що  заяву  позивача  про  переведення  отримано
Генеральною  прокуратурою  15.10.2019р  (тобто  в  межах  строку  звернення  з  такою  заявою),  проте  розглянуто
останню 31.10.2019р.,  в  той час  як  наказ  про звільнення  прийнято  22.10.2019р.,  суд  вважає,  що оскаржуваний
позивачем наказ про звільнення прийнято передчасно. При цьому, на переконання суду, відповідачем як субєктом
владних повноважень не було надано суду достатніх  та беззаперечних доказів  в обгрунтування обставин щодо
правомірності  прийняття  оскаржуваного  наказу  з  огляду,  зокрема,  з  встановлених  судом  обставин  щодо  дати
скорочення посади, яку обіймав позивач та не розгляду і не врахування заяви позивача про переведення до Офісу
Генерального прокурора.

Постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 24.07.2020 визначено наступне (рішення суду І
інстанції залишено в силі).
1.  …вірними  є  висновки  суду,  що  звільнення  позивача  22.10.2019,  тобто  до  розгляду  заяви  про  переведення,
свідчить про передчасність оскаржуваного наказу № 1174ц від 22.10.2019. 

2. Щодо відсутності факту ліквідації, реорганізації, скорочення ….
… на думку судової колегії,  посилання в оскаржуваному наказі на п.9 ч.1 ст.51 Закону № 1697, як підставі для



звільнення, в нормі пп.1 п.19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону № 113,  вказує на обов`язкову
необхідність сукупності двох юридичних фактів для прийняття рішення про звільнення: 
- неподання заяви про переведення та про намір пройти атестацію 
-  ліквідацію чи  реорганізацію органу  прокуратури,  в  якому прокурор обіймає  посаду,  або скорочення  частини
кількості прокурорів органу прокуратури. 
Застосування пункту 9 частини 1 статті 51 Закону №1698 має обов`язковою умовою наявність факту ліквідації,
реорганізації, скорочення. 

У разі, якщо б застосування підпункту 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону № 113 не
потребувало наявності факту ліквідації, реорганізації або скорочення, не було б потрібним саме посилання на пункт
9 частини 1 статті 51 Закону № 1697. 

Судова колегія також зазначає,  що Законом № 113 фактично передбачено переведення прокурорів в разі  зміни
установи (органу прокуратури) внаслідок реорганізації чи ліквідації. 

Однак в даному випадку ні реорганізація, ні ліквідація Генеральної прокуратури України, де був працевлаштований
позивач не відбувалася. 

Судова колегія наголошує, що позивач не міг бути звільнений за цією нормою без наявності юридичного факту
реорганізації чи ліквідації Генеральної прокуратури України, де він був працевлаштований. 

2. Щодо втручання держави у приватне життя…
ЄСПЛ визнає звільнення працівника з роботи, у тому числі з посад публічної служби однозначним втручанням у
право на повагу до приватного життя. 
За  усталеною  практикою  Європейського  Суду  з  прав  людини,  втручання  вважатиметься  "необхідним  у
демократичному  суспільстві"  для  досягнення  законної  мети,  якщо  воно  відповідає  "нагальній  суспільній
необхідності", та, зокрема, якщо воно є пропорційним переслідуваній законній меті. Хоча саме національні органи
влади здійснюють початкову оцінку необхідності втручання, остаточна оцінка щодо відповідності та достатності
наведених підстав для втручання, залишається предметом вивчення Суду на відповідність вимогам Конвенції (див.,
наприклад, рішення у справі "Чепмен проти Сполученого Королівства" …). 

Судова колегія у цьому втручанні не вбачає і легітимної мети. Закон № 113 не містить вказівки на таку мету.
Враховуючи  наявність  суспільної  думки  щодо  необхідності  реформування  органів  прокуратури  з  метою
відновлення довіри суспільства  до прокуратури,  суд не знаходить  будь-якого зв`язку між відновленням довіри
суспільства  до прокуратури та звільненням окремого працівника без визначення будь-яких його винних дій чи



проступків, неналежної чи недоброчесної поведінки. 

ЄСПЛ вказав, що застосування до заявників, у справі Полях та інші проти України (набуло статусу остаточного 24
лютого  2020  року),  встановлених  Законом  України  Про  очищення  влади  заходів  не  передбачало  жодної
індивідуальної оцінки їхньої поведінки. Насправді, ніколи не стверджувалося, що самі заявники вчинили які-небудь
конкретні дії, що підривали демократичну форму правління, верховенство права, національну безпеку, оборону або
права людини.  Вони були звільнені  на  підставі  Закону  лише тому,  що обіймали певні  відносно  високі  посади
державної служби, коли пан ОСОБА_2 був Президентом України (п. 294). 

Аналогічно,  у  цій адміністративній справі  звільненню позивача з  посади не передувала будь-яка індивідуальна
оцінка його роботи на посаді прокурора, йому не інкриміновано жодних незаконних дій, прорахунків у роботі чи
незадовільної поведінки, яка була б несумної зі статусом прокурора. 

У той же час на підставі одного тільки факту відсутності написання заяви про намір пройти переатестацію, що
вимагалася, відповідачем прийнято рішення про звільнення позивача з посади та з органів прокуратури взагалі. А
таке  звільнення  зазвичай  передбачене  національним  законодавством  як  крайній  і  найбільш  суворий  вид
дисциплінарного покарання. 

У своєму рішенні від 3 червня 2020 року у справі № 817/3431/14 Верховний Суд зазначив, що аналіз цього рішення
ЄСПЛ (у справі Полях та інші проти України ) та встановленого в ньому порушення ст. 8 Конвенції щодо всіх
заявників  дає  змогу  дійти  висновку,  що  застосований  до  заявників  законодавчий  механізм  очищення  влади
(люстрації), визначений Законом України Про очищення влади , суперечить верховенству права, оскільки порушує
права людини,  поважати які  Україна  повинна,  оскільки взяла  на себе  міжнародні  зобов`язання,  ратифікувавши
Конвенцію. Без встановлення зв`язку між указаними особами та узурпацією влади неможливо дійти висновку, що
було досягнуто легітимної мети цього Закону недопущення до участі в управлінні державними справами саме осіб,
які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на
узурпацію влади Президентом ОСОБА_2 , підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне
порушення прав і свобод людини. Отже, неможливо й дійти висновку, що було досягнуто справедливого балансу
між захистом інтересів демократичного суспільства, з одного боку, та повагою до прав позивача з другого. 

Аналогічно  у  цій  адміністративній  справі  до  позивача  було  застосовано  механізм  звільнення,  який  порушує
конституційні  принципи  (стаття  19  Конституції  України)  та  окремі  конституційні  права  громадянина,  а  також
конвенційне право на повагу до приватного життя; суперечить міжнародним зобов`язанням України. 

4. 2 П’ятий апеляційний Скасовано негативне рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 27.02.2020



адміністративний суд
від 27.08.2020

Справа № 120/3846/19-а

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88075884 

Тексту апеляції наразі немає.

5. 3 Донецький окружний 
адміністративний суд 

від 18 лютого 2020 року
Справа № 200/13482/19-
а
Суддя Лисинська А.О.
https://opendatabot.ua/
court/87919788-
e28628c16dd2b58d51cde6
87c1f65471

Перший апеляційний 
адміністративний суд 

від 28.05.2020
Судді: Міронова Г.М., 
Арабей Т.Г., Геращенка 
І.В.

https://opendatabot.ua/
court/89573258-
80ca26297705bf1d3f489e
0faee7e704

Адміністративний позов до Офісу Генерального прокурора (ГПУ).
Звільнено з посади першого заступника прокурора Донецької області та органів прокуратури.
Донецький окружний адміністративний суд у рішенні від 18 лютого 2020 року вказав: 
1. Щодо подання заяви не за формою….
…для застосування до позивача, негативних для нього наслідків у вигляді звільнення Генеральним прокурором з
посади першого заступника прокурора Донецької області на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону
України  "Про  прокуратуру",  позивач  мав  би  або  не  подати  у  встановлений  строк  заяву до  Генерального
прокурора про переведення до обласної прокуратури та про намір у зв`язку із цим пройти атестацію,  або подати
таку заяву без зазначення відомостей, зазначення яких є обов`язковим в силу наведеної вище норми, а саме,
відомостей про переведення позивача на посаду прокурора в обласної прокуратури; про намір позивача пройти
атестацію;  про  надання  згоди  позивачем  на  обробку  персональних  даних,  на  застосування  процедур  та  умов
проведення атестації. 

…..  саме відсутність у поданій позивачем заяві  від 08.10.2019 двох абзаців  зазначеного змісту,  що передбачені
додатком 2 до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженому Наказом Генерального прокурора від
03 жовтня 2019 року N 221, стала підставою того, що відповідач - Офіс Генерального прокурора України зробив
висновок про неподання такої заяви позивачем взагалі, та, отже, видав у зв`язку з цим спірний Наказ.

Закон не пов`язує звільнення з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України
"Про прокуратуру" у зв`язку із відсутністю у поданій прокурором заяві про переведення на посаду прокурора в
Офісі Генерального прокурора та про намір пройти атестацію абзаців, зміст яких визначений у формі типових
заяв прокурора встановлені у додатку 2 до Порядку.
Суд  критично  відноситься,  як  на  обґрунтування  законності  спірного  Наказу,  до  твердження  Генеральної
прокуратури України … про те,  що заяви прокурорів  і  слідчих,  які  не  відповідатимуть  затвердженим формам,
вважатимуться неподаними з відповідними правовими наслідками…, ані Законом України "Про прокуратуру", ані
Законом  України  №  113-ІХ  …,  ані  Порядком  ….  не  передбачене  ототожнювання  невідповідності  поданої
позивачем заяви … формі, що встановлена Додатком 2 до Порядку, неподанню такої заяви взагалі. 

Суд  зазначає,  що  неврегульованість  на  нормативному  рівні  питання,  яким  саме  чином  мали  б  діяти



відповідачі при отриманні ними заяви, яка не повною мірою відповідає за своїм змістом та формою вимогам
наказу Генеральної прокуратури України № 221 від 03.10.2019 (додаток 2), у будь-якому разі не може тягнути за
собою  вкрай  негативні  наслідки  для  позивача у  вигляді  його  звільнення  з  посади,  у  тому  числі  внаслідок
вільного трактування відповідачам вимог, зокрема, Закону України "Про прокуратуру", Закону України № 113-ІХ
… та Порядку … у несприятливий для позивача спосіб.

Разом з тим, суд зазначив:

… суд не приймає до уваги доводи позивача про порушення відповідачами законодавчих гарантій, що передбачені
Кодексом  законів  про  працю  України,  в  частині  попередження  про  наступне  вивільнення,  переважного  права
залишення на роботі, переважного права на укладання трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу,
на  які  посилається  позивач  в  обґрунтування  своїх  позовних  вимог  в  цієї  частині,  оскільки  вказані  питання
врегульовані частиною п`ятою статті 51 Закону України "Про прокуратуру", а застосування норм Кодексу законів
про працю України, виходячи, зокрема, з наведених вище позицій Верховного Суду є можливим лише у разі, коли
такі питання не врегульовані спеціальним законом, яким, у даному випадку, є Закон України "Про прокуратуру". 

Перший апеляційний адміністративний суд в постанові від 28.05.2020 вказав:
Апеляційні  скарги  Офісу  Генерального  прокурора  та  Прокуратури  Донецької  області  на  рішення  Донецького
окружного адміністративного суду від 18 лютого 2020 р. - залишити без задоволення.

1. Суд апеляційної інстанції вважає за потрібне відзначити, що форма заяви про переведення на посаду прокурора в
обласній  прокуратурі  та  про  намір  пройти  атестацію  для  прокурорів  регіональних  прокуратур,  військових
прокуратур регіонів (на правах регіональних) містить вимоги, які безпосередньо норма ст.10 розділу II "Прикінцеві
і перехідні положення" Закону № 113 не включає як умову для проведення атестації.

III. Прокурор заяву писав за формою, але на конкурс не з’явився (через госпіталізацію).

6. 1 Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва 
від 28.08.2020
Справа № 640/24864/19
Суддя Катющенко В.П.

Позовна заява до Офісу Генерального прокурора.
Прокурор на конкурс не з’явився через госпіталізацію.
Аргументи Суду:
1. Щодо відсутності факту ліквідації, реорганізації, скорочення ….
З аналізу наведеної норми вбачається, що законодавством виділено дві окремі підстави для звільнення прокурора із
займаної ним посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону N 1697-VII, а саме: у разі ліквідації чи
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реорганізації  органу прокуратури,  в  якому прокурор обіймає посаду та  у разі  скорочення кількості  прокурорів
органу прокуратури.
Таким чином, виходячи зі змісту вказаних наказів, вбачається лише здійснення перейменування однієї із складових
системи прокуратури, зокрема, Генеральної прокуратури України - на Офіс Генерального прокурора, без процедури
ліквідації чи реорганізації. 

У зв`язку з цим, суд погоджується з доводами позивача про відсутність ознак ліквідації та реорганізації  органу
прокуратури, в якому прокурор обіймав посаду, тому посилання у наказі про звільнення на положення пункту 9
частини першої статті 51 Закону N 1697-VII є безпідставним. 

На переконання суду, оскаржуваний наказ Генерального прокурора № 1529ц від 15.11.2019 не відповідає критерію
обґрунтованості,  оскільки  не  містить  конкретних  підстав  для  його  прийняття,  оскільки  відбулась  лише  зміна
власної назви відповідача з Генеральної прокуратури України на Офіс Генерального прокурора. Крім того, зі змісту
наказу неможливо встановити яке саме рішення кадрової комісії стало підставою для його видачі. 

2. Щодо відсутності повноважень у голови першої кадрової комісії на затвердження графіку.
Так, 18.10.2019 був опублікований наказ Генерального прокурора № 233 від 17.10.2019, яким затверджено Порядок
роботи кадрових комісій та пунктом 2 якого передбачено, що останній набирає чинності з дня його опублікування. 
Поряд з цим, графік складання іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп`ютерної техніки з
метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора,
призначеного на 23.10.2019, затверджений головою першої кадрової комісії Чумаком В. 17.10.2019. 

… вбачається, що станом на момент затвердження графіку складання іспиту (17.10.2019) головою першої кадрової
комісії Чумаком В., у останнього були відсутні повноваження на вчинення вказаний дій, так як Порядок роботи
кадрових комісій набрав чинності лише 18.10.2019. 

Поряд з цим, саме до цього графіку включено позивача для складання іспиту (першого етапу атестації). 

3. Щодо неможливості прокурора участі у тестуванні у зв'язку із перебуванням на лікарняному. 

Так, протоколами від 23.10.2019, від 24.10.2019 та від 04.11.2019 зафіксовано неявку позивача на складання іспиту
…

Поряд з  цим,  матеріалами справи підтверджено,  що у  період  з  21.10.2019 по 12.11.2019 позивач  перебував  на
стаціонарному лікуванні  у відділенні  травматології  Київської міської  клінічної  лікарні  № 1, де 31.10.2019 його



прооперовано…

Встановлені обставини об`єктивно унеможливили особисту участь позивача у першому етапі атестації. З аналізу
наведеної  норми вбачається,  що неявка прокурора є підставою для прийняття  кадровою комісією рішення  про
неуспішне проходження атестації таким прокурором.

На переконання суду, пункт 11 Порядку N 221 не відповідає принципу належного урядування, позаяк останнім не
передбачено з`ясування причин неявки прокурора для проходження відповідного етапу атестації. 

У даному випадку, позивачем підтверджено поважність причин неприбуття для складання іспиту. У свою чергу,
перебування  на  стаціонарному  лікуванні  з  об`єктивних  підстав  не  дає  змоги  для  належного  та  своєчасного
повідомлення секретаря кадрової комісії про неможливість прибути для проходження відповідного етапу атестації.

4. Щодо неможливості повторно взяти участь в атестації.
У  ході  судового  розгляду  справи  встановлено,  що  процедура  атестації  працівників  Генеральної  прокуратури
України - закінчилась. Відповідно до пункту 17 розділу ІІ Закону № 113-IX повторне проходження одним і тим
самим  прокурором  атестації  або  одного  з  її  етапів  забороняється.  Таким  чином,  суд  позбавлений  можливості
зобов`язати відповідача повторно здійснити атестацію або прийняти інше рішення. 

Разом з тим, судом вказано:
1. … суд зазначає, що під час вирішення справ щодо звільнення публічних службовців, за загальним правилом,
пріоритетними є норми спеціального законодавства, а трудове законодавство підлягає застосуванню у випадках,
якщо  нормами спеціального  законодавства  не  врегульовано  спірні  правовідносини  або  коли  про  це  йдеться  у
спеціальному законі. Правова позиція суду узгоджується з висновками Верховного Суду, викладеними у постанові
від 07.03.2018 у справі № 807/211/17. 

Враховуючи викладене,  суд вважає, що у межах спірних правовідносин положення Кодексу законів про працю
України не підлягають застосуванню до правовідносин щодо звільнення прокурора з посади у разі ліквідації чи
реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів
органу прокуратури. Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом у постанові у справі № 804/211/16
від 08.10.2019. 
2. При цьому, подання позивачем у подальшому заяви про уточнення заяви про переведення суд не приймає до
уваги, позаяк подання останньої не передбачено Порядком N 221. 

7. 2. Шостий апеляційний Позовна заява до до Офісу Генерального прокурора. 



адміністративний суд
від 04.08.2020
Справа № 320/6916/19
Судді: Земляніна Г.В., 
Мєзєнцева Є.І., Файдюк 
в.В.
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Прокурор на конкурс не з’явився через госпіталізацію.
Скасовано негативне рішення Київського окружного адміністративного суду від 07.05.2020.
1. Щодо відсутності факту ліквідації, реорганізації, скорочення ….
….на думку колегії суддів, посилання в оскаржуваному наказі на п. 9 ч. 1 ст.51 Закону № 1697, як підставі для
звільнення, в нормі пп.1 п.19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону № 113,  вказує на обов`язкову
необхідність сукупності двох юридичних фактів для прийняття рішення про звільнення: 
- неподання заяви про переведення та про намір пройти атестацію; 
-  ліквідацію чи  реорганізацію органу  прокуратури,  в  якому прокурор обіймає  посаду,  або скорочення  частини
кількості прокурорів органу прокуратури. 
Застосування пункту 9 частини 1 статті 51 Закону №1698 має обов`язковою умовою наявність факту ліквідації,
реорганізації, скорочення. 

У разі, якщо б застосування підпункту 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону № 113 не
потребувало наявності факту ліквідації, реорганізації або скорочення, не було б потрібним саме посилання на пункт
9 частини 1 статті 51 Закону № 1697. 

Колегія  суддів  звертає  увагу,  що  Законом  № 113  фактично  передбачено  переведення  прокурорів  в  разі  зміни
установи (органу прокуратури) внаслідок реорганізації чи ліквідації. 

Однак,  в  даному  випадку  ні  реорганізація,  ні  ліквідація  Генеральної  прокуратури  України,  де  був
працевлаштований позивач не відбувалася. 

2. Щодо втручання державою в приватне життя …..
ЄСПЛ визнає звільнення працівника з роботи, у тому числі з посад публічної служби однозначним втручанням у
право на повагу до приватного життя. 
Отже, виходячи з викладеного, наказ про звільнення позивача становить втручання держави у його приватне життя
і  оцінюється судом крізь  призму дотримання нею наступних критеріїв:  1) чи здійснювалося таке  втручання на
підставі закону, тобто чи мало втручання правове підґрунтя у національному законодавстві; 2) чи мало втручання у
здійснення права легітимну мету; 3) чи є таке втручання необхідним у демократичному суспільстві. 

За  усталеною  практикою  Європейського  Суду  з  прав  людини,  втручання  вважатиметься  "необхідним  у
демократичному  суспільстві"  для  досягнення  законної  мети,  якщо  воно  відповідає  "нагальній  суспільній
необхідності", та, зокрема, якщо воно є пропорційним переслідуваній законній меті. Хоча саме національні органи
влади здійснюють початкову оцінку необхідності втручання, остаточна оцінка щодо відповідності та достатності
наведених підстав для втручання, залишається предметом вивчення Суду на відповідність вимогам Конвенції (див.,



наприклад, рішення у справі "Чепмен проти Сполученого Королівства" [ВП] (Chapman v. the United Kingdom) [GC],
заява № 27238/95, пункт 90, ЄСПЛ 2001). 

Колегія суддів звертає увагу, що Генеральний прокурор не мав наданих йому Законом повноважень звільняти
позивача з  підстав,  інших ніж визначені  Законом України Про прокуратуру,  застосовуючи норми розділу
Прикінцеві і перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
першочергових заходів із реформи органів прокуратури ; підпункт 1 пункту 19 Закону України Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури -  міг бути
застосований тільки у разі реорганізації чи ліквідації органу прокуратури чи скорочення штату прокурорів.
ЄСПЛ вказав, що застосування до заявників, у справі Полях та інші проти України (набуло статусу остаточного 24
лютого  2020  року),  встановлених  Законом  України  Про  очищення  влади  заходів  не  передбачало  жодної
індивідуальної оцінки їхньої поведінки. Насправді, ніколи не стверджувалося, що самі заявники вчинили які-небудь
конкретні дії, що підривали демократичну форму правління, верховенство права, національну безпеку, оборону або
права людини.  Вони були звільнені  на  підставі  Закону  лише тому,  що обіймали певні  відносно  високі  посади
державної служби, коли пан ОСОБА_2 був Президентом України (п. 294). 

Аналогічно,  у  цій адміністративній справі  звільненню позивача з  посади не передувала будь-яка індивідуальна
оцінка його роботи на посаді прокурора, йому не інкриміновано жодних незаконних дій, прорахунків у роботі чи
незадовільної поведінки, яка була б несумної зі статусом прокурора. 

У своєму рішенні від 3 червня 2020 року у справі № 817/3431/14 Верховний Суд зазначив, що аналіз цього рішення
ЄСПЛ (у справі Полях та інші проти України) та встановленого в ньому порушення ст.  8 Конвенції  щодо всіх
заявників  дає  змогу  дійти  висновку,  що  застосований  до  заявників  законодавчий  механізм  очищення  влади
(люстрації), визначений Законом України Про очищення влади, суперечить верховенству права, оскільки порушує
права людини,  поважати які  Україна  повинна,  оскільки взяла  на себе  міжнародні  зобов`язання,  ратифікувавши
Конвенцію. Без встановлення зв`язку між указаними особами та узурпацією влади неможливо дійти висновку, що
було  досягнуто  легітимної  мети  цього  Закону  …  Отже,  неможливо  й  дійти  висновку,  що  було  досягнуто
справедливого балансу між захистом інтересів  демократичного суспільства,  з  одного боку,  та повагою до прав
позивача з другого. 

Аналогічно  у  цій  адміністративній  справі  до  позивача  було  застосовано  механізм  звільнення,  який  порушує
конституційні  принципи  (стаття  19  Конституції  України)  та  окремі  конституційні  права  громадянина,  а  також
конвенційне право на повагу до приватного життя; суперечить міжнародним зобов`язанням України. 



ІV. Прокурор не пройшов конкурс

1 Вінницький окружний 
адміністративний суд 

від 13.04.2020
Справа № 120/112/20-а
Суддя Альчук М.П.

https://opendatabot.ua/
court/88881111-
a918b0ed186186aa5dcc9b
3c1aa0843c

Сьомий апеляційний 
адміністративний суд

від 11.08.2020
Справа № 120/112/20-а
Судді Кузьменко Л.В., 
Совгира Д.І., 
Франківська К.С.

https://opendatabot.ua/
court/90950712-
015cd972ba8c3cffddcce3b
ffae6bf45

Прокурор не пройшов співбесіду.
Адміністративний  позов  до  Офісу  Генерального  прокурора,  Генерального  прокурора,  шостої  кадрової
комісії.
Аргументи Суду:
Постановою сьомого апеляційного адміністративного суду рішення першої інстанції залишено в силі:
1. Щодо відсутності факту ліквідації, реорганізації, скорочення ….
Аналіз  змісту  означених наказів  дає підстави для висновку лише про перейменування юридичної  особи.  Щодо
скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, то судом встановлено, що наказами Генерального прокурора
№99-шц та №100-шц від 21.12.2019 року затверджено структуру Офісу Генерального прокурора та його штатний
розпис, які набрали чинності також з 02.01.2020 року /т. 1 а.с. 140/. При цьому, скорочення посади начальника
відділу  з  питань  …, а  також ліквідація  вказаного  підрозділу  станом  на  дату  звільнення  позивача  з  посади  не
проводилася. 
Суд першої інстанції,  відхиливши доводи позивача,  правильно виходив з того, що даному випадку  юридичним
фактом, що зумовлює звільнення позивача на підставі п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону №113-IX є не закінчення процедури
ліквідації чи реорганізації або завершення процедури скорочення чисельності прокурорів, а виключно наявність
рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором. 

2. Щодо невмотивованості рішення комісії….
Аналіз  вказаних  доказів  свідчить  про  те,  що  ОСОБА_1  практичне  письмове  завдання  виконано  правильно,  у
повному  обсязі,  відповідно  до  вимог  Кримінального  процесуального  кодексу  України  та  з  урахуванням  усіх
можливих подій, що в свою чергу вказує на його відповідність вимогам професійної компетенції в частині рівня
знань та практичного застосування законодавства. 
Тому будь-які сумніви щодо достовірності попередніх іспитів чи наявності інших недоліків рівня знань у позивача
мають бути вмотивовані кадровою комісією. 

Крім того, а ні в рішенні комісії не зазначено, а ні до справи відповідачем не долучено доказів щодо наявності
інформації, одержаної в порядку п. п. 9, 10 розділу IV Порядку № 221, які комісією покладено в основу негативного
висновку щодо рівня професійної етики та доброчесності прокурор, наявність "обгрунтованого сумніву" нічим не
вмотивована. 

Відтак,  оскаржуване рішення  кадрової  комісії  щодо ОСОБА_1 критеріям  обґрунтованості  та  безсторонності  не



відповідає.

Отже, відсутність у рішенні, прийнятому за наслідками атестації, мотивів, з яких кадрова комісія дійшла висновку
про  неуспішне  проходження  атестації  прокурором,  слугує  підставою  для  його  скасування.  У  свою  чергу,  це
покладає  на  кадрові  комісії  обов`язок  обґрунтувати  рішення  про  проходження  або  не  проходження  атестації
прокурором в такий спосіб, щоб рішення достатнім чином містило мотиви, на яких воно базується. 

3. Щодо неможливості повторно прийняти участь в атестації.
Разом з тим, висновок суду першої інстанції, наведений в мотивувальній частині рішення щодо поновлення прав
позивача шляхом поновлення позивача на рівнозначній посаді з 25.12.2019 року "з урахуванням вимог з
проходження атестації"  колегія  суддів  вважає  некоректним, оскільки  питання  проходження  атестації  після
поновлення  на  посаді  може  вирішуватись  виключно  у  відповідності  до  приписів  Закону,  якими  врегульовано
порядок такого проходження. 

Разом з тим, в постанові вказано:
1. Висновки суду першої інстанції  щодо  не поширення приписів КЗпП України на спірні правовідносини в
частині персонального попередження про звільнення та заборони звільнення під час тимчасової непрацездатності,
оскільки викладені питання врегульовані спеціальним законодавством є правильними. 

2. Суд  першої  інстанції,  на  думку  колегії  суддів,  цілком  обґрунтовано  відхилив  доводи  позивача щодо
порушення Генеральним прокурором порядку формування кадрових комісій, оскільки положеннями пп. пп. 7, 8 п.
22 Розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України … № 113 визначено, що тимчасово, до 1 вересня
2021 року в Офісі Генерального прокурора, у кожній обласній прокуратурі утворюються відповідні кадрові комісії
як органи для забезпечення, в тому числі, проведення атестації прокурорів Генеральної прокуратури відповідно до
цього розділу. При цьому саме Генерального прокурора наділено правом визначати перелік, склад і порядок роботи
кадрових комісій Офісу Генерального прокурора.

За змістом п. 3 Розділу ІІ "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України …№ 113, до дня початку роботи
Офісу  Генерального  прокурора,  обласних  прокуратур,  окружних  прокуратур  їх  повноваження  здійснюють
відповідно Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури. 

2 Львівський окружний 
адміністративний суд

Прокурор не пройшов тест на загальні здібності.
Адміністративний позов до Офісу Генерального прокурора.
Аргументи Суду:



від 10.06.2020
Справа 
№ 1.380.2019.007038
Суддя Братичак У.В.
https://opendatabot.ua/
court/89967675-
907c7176a7a375d7c58182
a31819e00f 

1.Щодо відсутності у Генерального прокурора права призначати додаткові етапи конкурсу (як то тест на
загальні здібності)
Як на підставу проведення тестування на загальні здібності та навички, відповідач покликається на абз. 4 п. 13
Розділу ІІ цього Закону України № 113-ІХ та п. 5 Порядку атестації. Однак, таке покликання є необґрунтованим та
судом до уваги не береться, оскільки вказана норма Закону регламентує етапи проходження атестації, а не предмет
атестації. 
Щодо застосування Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора
від 03.10.2019 № 221, в частині п. 5 щодо предмету атестації, який є відмінним від п. 12 Розділу ІІ Закону України
№ 113-ІХ, суд виходить з наступного. 

Оскільки  закон  має  вищу  юридичну  силу,  ніж  наказ  Генерального  прокурора,  -  до  застосування  у  спірних
правовідносинах, в частині щодо визначення предмета атестації, підлягають саме норми Закону, а не положення
Наказу. 

Так,  Положенням  Рекомендації  №  R  (80)  2  Комітету  Міністрів  державам-членам  стосовно  реалізації
адміністративними органами влади дискреційних повноважень від 11 березня 1980 року, прийнятої на 316-1 нараді
заступників  Міністрів,  визначено,  що  під  дискреційними  повноваженнями  слід  розуміти  повноваження,  яке
адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли таки1й
орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин. 

У  п.  45  Доповіді  Венеціанської  комісії  щодо  Верховенства  права,  серед  іншого,  зазначено,  що  Потреба  у
визначеності не означає, що органові, який ухвалює рішення, не повинні надаватись дискреційні повноваження (де
це необхідно) за умови наявності процедур, що унеможливлюють зловживання ними. 

Також, як уже зазначалось вище, ні ЗУ Про прокуратуру , ні ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України  щодо  першочергових  заходів  із  реформи  органів  прокуратури  ,  Генеральний  прокурор  не  наділений
повноваженнями на встановлення або зміну предмету атестації. 

Тобто,  межі  дискреційних  повноважень  можуть  визначатися  лише  Законом,  та  не  можуть  бути  змінені  або
збільшені іншими актами. 

Отже, до застосування у даних правовідносинах в частині визначення предмету атестації підлягають саме норми
п.12 Розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
першочергових  заходів  із  реформи  органів  прокуратури  ,  а  не  пункту  5  Порядку  проходження  прокурорами



атестації, затверджений Наказом Генерального прокурора від 03.10.2019р. № 221. 

Відтак,  покликання  відповідача  на  Порядок  проходження  прокурорами  атестації,  затверджений  Наказом
Генерального прокурора від 03.10.2019 № 221, є безпідставним, оскільки такий встановлює більші вимоги, ніж
встановлені  Законом,  а  також змінює предмет  атестації  шляхом збільшення,  у  спосіб  встановлення  додаткової
оцінки загальних здібностей та навичок, який не передбачений Законом. 

Твердження відповідача про те, що тестування загальних здібностей і навиків є обов`язковим з покликанням на
аналогію процедур добору на посаду судді, детектива НАБУ та слідчого ДБР, суперечить нормам процесуального
права, а саме ч. 6 ст. 7 КАС України, що дозволяє застосовувати аналогію закону, лише у разі відсутності закону,
що регулює відповідні правовідносини. Оскільки Законом Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  першочергових  заходів  із  реформи  органів  прокуратури  ,  який  є  спеціальним,  такі  правовідносини  є
врегульовані, а відтак, підстави для застосування аналогії закону - відсутні. 

2. Щодо невмотивованості рішення комісії.
Окрім цього, відповідно до абз. 3 п. 12 Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого Наказом Генерального
прокурора  від 17.10.2019 № 233,  рішення  про неуспішне  проходження  атестації  повинно бути мотивованим із
зазначенням обставин, що вплинули на його прийняття. 
Однак рішення кадрової комісії, на яке міститься покликання в оскаржуваному наказі, такій вимозі не відповідає,
оскільки не містить ні мотивів, ні обставин. 

3 Запорізький окружний 
адміністративний суд

від 10.06.2020
Справа № 280/378/20
Суддя Сіпака А.В.

https://opendatabot.ua/
court/89779541-
90fcf39e9354e3ef3117cda
46a446e7c

Прокурор не прошов співбесіду.
Адміністративний позов до Генерального прокурора Рябошапки, до Офісу Генерального прокурора 
Аргументи Суду:
1. Щодо відсутності, ліквідації, реорганізації, скорочення.
Аналіз даних наказів вказує лише на перейменування юридичної особи. Щодо скорочення кількості прокурорів
органу  прокуратури,  судом  встановлено,  що  наказами  Генерального  прокурора  №  99-шц  та  №  100-шц  від
21.12.2019  року  затверджено  структуру  Офісу  Генерального  прокурора  та  його  штатний  розпис,  які  набрали
чинності також з 02.01.2020 року. 
При цьому,  скорочення  посади заступника  начальника  першого відділу процесуального  керівництва досудовим
розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами,
які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному
проваджені та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України та органів прокуратури, а
також ліквідація вказаного підрозділу станом на дату звільнення позивача з посади не проводилася. 



У зв`язку з цим, суд погоджується з доводами позивача про відсутність ознак ліквідації та реорганізації  органу
прокуратури, в якому прокурор обіймав посаду, станом на час звільнення з посади. Однак звертає увагу на те, що
скорочення  кількості  прокурорів  органу  прокуратури  відбулось  після  прийняття  оскаржуваного  наказу  про
звільнення. 

…В даному випадку юридичним фактом, що зумовлює звільнення позивача на підставі вищезазначеної норми є не
закінчення процесу ліквідації  чи реорганізації  або завершення процедури скорочення чисельності  прокурорів,  а
виключно наявність рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором. 

2. Щодо необґрунтованості рішення кадрової комісії.
Так позивачем до матеріалів  справи на підтвердження законності  джерела походження коштів,  за які  придбано
згадане у рішенні другої кадрової комісії від 05.12.2019 майно, надано договір купівлі-продажу нерухомого майна
від 19.07.2012 батьком позивача ОСОБА_5 , а саме житлового будинку за ціною 410 тис. грн. та договір купівлі-
продажу квартири від 09.03.2017 за ціною 45000 грн. Крім того, долучено копії довіреностей на право, в тому числі,
продажу, належних автомобілів. 
Однак в оскаржуваному рішення другої кадрової комісії від 05.12.2019 № 11 членами комісії жодної оцінки даним
документам надано не було. 

законодавство  повинно  забезпечувати  певний  рівень  юридичного  захисту  проти  свавільного  втручання  з  боку
державних органів. Існування конкретних процесуальних гарантій є у цьому контексті необхідним. Те, які саме
гарантії  вимагатимуться,  певною  мірою  залежатиме  від  характеру  та  масштабів  зазначеного  втручання  (див.
рішення у справі P. G. та J. H. проти Сполученого Королівства , заява №44787/98, п. 46, 2001-IX). 

У п. 49 рішення ЄСПЛ від 02.11.2006 у справі Волохи проти України (заява №23543/02) зазначено, що норма права
є передбачуваною , якщо вона сформульована з достатньою чіткістю, що дає змогу кожній особі - у разі потреби за
допомогою відповідної консультації регулювати свою поведінку. 

…Підсумовуючи викладене, виходячи з положень п. 12 Порядку № 233, суд акцентує увагу на тому, що рішення
про неуспішне проходження атестації повинно бути мотивованим із зазначенням обставин, що вплинули на його
прийняття.

…правові  та  організаційні  засади  функціонування  системи  запобігання  корупції  в  Україні,  зміст  та  порядок
застосування  превентивних  антикорупційних  механізмів,  правила  щодо  усунення  наслідків  корупційних
правопорушень визначені у Законі України Про запобігання корупції . 



У відповідності до ч. 1 ст. 4 та п. 8 п. 8 ст. 11 Закону України Про запобігання корупції , виключно Національне
агентство  з  питань  запобігання  корупції наділене  на  законодавчому  рівні  повноваженнями  з  контролю  та
перевірки  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,
зберігання та оприлюднення таких декларацій,  проведення моніторингу способу життя  осіб,  уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

У рішенні Верховного Суду від 11.04.2018 у справі № 814/886/17 зазначено, що здійснення контролю та перевірки
декларації  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  зокрема,  щодо
достовірності  повноти  відомостей,  зазначених  суб`єктом  декларування  у  декларації,  належить  до  виключної
компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Таких висновків  НАЗК під  час  розгляду  справи до суду не  надано.  Відсутні  і  докази  звернення з  цього
приводу відповідача до НАЗК. 

Таким  чином,  саме  цей  компетентний  орган  вправі  стверджувати,  приймати  відповідні  рішення  та  формувати
висновки щодо порушення позивачем вимог щодо декларування, необхідності декларування фактів, що випливають
з наведених вище обставин. 

На думку суду, оскаржуване рішення кадрової комісії щодо ОСОБА_1 не відповідає критеріям обґрунтованості та
безсторонності,  оскільки  відповідачами  не  надано  доказів,  які  вважаються  встановленими  та  мали  вирішальне
значення для його прийняття, достовірність даних, які були взяті кадровою комісією до уваги, негативна оцінка
ділових,  професійних та особистих якостей,  кваліфікаційного рівня,  не узгоджується з  доказами про позитивну
оцінку. 

Ніщо  із  зазначеного  не  знайшло  відображення  в  оскаржуваному  рішенні  комісії,  яке  фактично  зводиться  до
констатації сумніву у доброчесності прокурора, без наведеного обґрунтування такого висновку. 

Разом з тим, вказано:

1. Щодо відсутності підстав для застосування трудових гарантій.
… положення КЗпП України не підлягають застосуванню до правовідносин щодо звільнення прокурора з посади у
разі  ліквідації  чи  реорганізації  органу  прокуратури,  в  якому  прокурор  обіймає  посаду,  або  в  разі  скорочення
кількості прокурорів органу прокуратури. Саме таку позицію висловлено Верховним Судом у постанові у справі №
804/211/16 від 08.10.2019 року. 
2. Щодо доводів позивача про порушення Генеральним прокурором порядку формування кадрових комісій.



Заявлені підстави у цій частині позивачем мотивовані відсутністю правових підстав формування кадрових комісій і,
відповідно,  відсутністю  в  останніх  повноважень  щодо  прийняття  будь-яких  рішень,  оскільки  станом  на  час
проведення атестації Офіс Генерального прокурора не був створений, а тому атестація прокурорів відповідними
кадровими комісіями Офісу Генерального прокурора не могла бути проведена. 
….В  даному  випадку  кадрові  комісії  це  дорадчі  колегіальні  органи,  які  не  входять  до  структури  Генеральної
прокуратури  України  чи  Офісу  Генерального  прокурора,  а  створені  тимчасово  для  забезпечення  проведення
атестації  прокурорів.  Відповідно,  оскільки  до  початку  створення  Офісу  Генерального  прокурора  його
повноваження  виконувала  Генеральна  прокуратура  України,  тому  створення  кадрової  комісії  №  2  та  її
функціонування відбулося у спосіб та порядок, що передбачений законодавством. 

4 Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва 

від 15.06.2020
Справа № 640/9398/20
Суддя Погрібніченка 
І.М.

https://opendatabot.ua/
court/89848533-
9ffd172dbffb700da29d0b5
c99e13b0a

Прокурор не пройшов тест на загальні здібності.
Позов  до  Першої  кадрової  комісії  з  атестації  прокурорів  регіональних  прокуратур  треті  особи:  1.
Прокуратура м. Києва, 2. Офіс Генерального прокурора.
1. Суд встановив бездіяльність відповідача та відсутність належного реагування при скаргах позивача на
технічні збої при тестуванні.  
Ухвалою суду про відкриття провадження у справі від 30.04.2020 року від відповідача витербовувалися належним
чином засвідчені копії всіх матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення Першої кадрової комісії з атестації
прокурорів регіональних прокуратур від 10.04.2020 № 311. 
Суд зазначає, що на виконання вказаної ухвали відповідачем жодних матеріалів надано не було

Поряд з цим жодних письмових доказів, які б свідчили про перебіг іспиту (тестування) на загальні здібності та
навички з використанням комп`ютерної техніки, який відбувався за участю позивача 04.03.2020 року ні офісом
Генерального прокурора, ні відповідачем надано не було, а відтак суб`єктом владних повноважень не спростовано
доводи ОСОБА_1 , що під час проведення вказаного іспиту (тестування) на загальні здібності та навички постійно
відбувалися технічні збої в роботі комп`ютера, а також те, що він вірно відповідав на переважну більшість питань
на всіх рівнях складності тесту…

…Суд зазначає, що ні вказаними Правилами, ні Порядком не передбачено складання відповідних актів технічних
збоїв під час виконання іспиту, на які посилався відповідач у своїх протоколах №8 від 10.04.2020 року та №9 від
13.04.2020 року, не визначено їх форму та не встановлено порядку перевірки інформації, яка в них відображена. 

Отже, відповідач при прийнятті оскаржуваного рішення щодо позивача та розгляді його звернення від 04.03.2020
року  не  вжив  жодних  заходів  щодо  перевірки  обставин,  викладених  в  них,  пославшись  виключно  на  факт
відсутності існування акту, який не передбачений Порядком та Правилами, зважаючи на те, що оцінка результату



та перебігу такого тестування здійснюється не безпосередньо членами відповідної комісії . 

Окрім  цього,  суд звертає  увагу  на  ту  обставину,  що з  вказаного  приводу існування  технічних  збоїв  в  системі
тестування, крім позивача, того ж дня (04.03.2020 року), до відповідача звертався ще 81 прокурор, що приймав у
ньому участь, а можливість існування таких проблем при роботі відповідної програми підтверджується листом ТОВ
Сайметрікс Україна , що мало місце раніше - 02.03.2020 року та яке мало наслідком його перенесення на інший
день. 

5 Полтавський окружний
адміністративний суд

від 16.06.2020
Справа № 440/466/20
Суддя Удовіченко С.О.

https://opendatabot.ua/
court/89919810-
5187910c3b9d6b1b21e2b8
3ef61d7dae

Прокурор не пройшов співбесіду.
Позов  до Генерального прокурора Рябошапки, Офісу Генерального прокурора України.
Аргументи Суду:
1. Щодо невмотивованості рішення комісії.
Підсумовуючи викладене, виходячи з положень пункту 12 Порядку № 233, суд акцентує увагу на тому, що рішення
про неуспішне проходження атестації повинно бути мотивованим із зазначенням обставин, що вплинули на його
прийняття. 
…Водночас  на  думку  суду,  оскаржуване  рішення  кадрової  комісії  щодо  позивача  не  відповідає  критеріям
обґрунтованості та безсторонності,  оскільки відповідачами не надано доказів,  які вважаються встановленими та
мали вирішальне значення для його прийняття, достовірність даних, які були взяті кадровою комісією до уваги. 

Суд вважає,  що ніщо із  зазначеного не знайшло відображення в оскаржуваному рішенні  комісії,  яке фактично
зводиться до констатації сумніву у доброчесності прокурора, без наведеного обґрунтування такого висновку. 

…Таким чином, оспорюване рішення першої кадрової комісії не містить мотивів, з яких комісія дійшла висновку
про не проходження атестації прокурором Карпалюком Р.М., доводи відповідача-2 у наведеному аспекті є доволі
гіпотетичними та неприпустимо спрощеними, отже, оскаржуване рішення кадрової комісії № 1 не може вважатися
законними та обґрунтованими, прийнятими на підставі висновків компетентного органу у відповідній сфері. 

Слід також зазначити, що пунктом 9 частини першої статті 51 Закону № 1697-VII встановлено, що прокурор 
звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в 
разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. 

2. Судом встановлено, що Відповідачем здійснено в наказі лише посилання на норму закону, як підставу для
звільнення,  в  той час як  стаття містить три підстави (ліквідація,  реорганізаці,  звільнення)  –  порушено
принцип правовою визначеності, верховенства права.
Граматичний  аналіз  тексту  наведеної  вище  норми  дає  підстави  для  висновку,  що  вжитий  законодавцем



роз`єднувальний сполучник "або" виділяє дві окремі підстави для звільнення прокурора із займаної ним посади: 1)
ліквідації  чи  реорганізації  органу  прокуратури,  в  якому  прокурор  обіймає  посаду;  2)  скорочення  кількості
прокурорів органу прокуратури. 
Суд наголошує, що наявність у пункті 9 частини першої статті 51 Закону № 1697-VII двох окремих підстав для
звільнення, які відокремлені сполучником "або", покладає на роботодавця обов`язок щодо зазначення в наказі про
звільнення конкретної підстави, визначеної цим пунктом. 

З огляду на викладене, суд зазначає, що вказівка відповідача в оскаржуваному наказі про звільнення на зазначену
вище норму Закону № 1697-VII  без  відповідної  конкретизації  підстави  для звільнення,  породжує для позивача
негативні наслідки у вигляді стану юридичної невизначеності щодо підстав такого звільнення. 

Аналіз практики Європейського Суду з прав людини дає підстави для висновку, що дана стаття,  поміж іншого,
закріплює  принцип  юридичної  визначеності,  який,  в  свою  чергу,  є  одним  із  суттєвих  елементів  принципу
верховенства права. 

Таким  чином,  суд  наголошує,  що  принцип  правової  визначеності  має  застосовуватись  не  лише  на  етапі
нормотворчої діяльності, а й під час безпосереднього застосування існуючих норм права, що даватиме можливість
особі  в  розумних  межах  передбачати  наслідки  своїх  дій,  а  також послідовність  дій  держави щодо  можливого
втручання в охоронювані Конвенцією та Конституцією України права та свободи цієї особи. 

Враховуючи  викладене,  суд  дійшов  висновку,  що  оскаржуваний  наказ  про  звільнення  позивача  не  відповідає
вимогам Закону № 1697-VII та ставить позивача у стан правової невизначеності, оскільки його зміст не дозволяє
позивачу встановити дійсні  підстави звільнення та спрогнозувати подальші свої  дії,  зокрема,  щодо оскарження
такого наказу. Аналогічні висновки викладені Верховним Судом у постанові від 24.04.2019 справа № 815/1554/17. 

3. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення
Як вище зазначено, відповідно до листа Офісу Генерального прокурора від 11.01.2020 № 27/3-288 вих-20 /т. 1 а.с.
46-47/ накази Генеральним прокурором про скорочення штатів або кількості працівників станом на 24.12.2019 не
видавалися. Посада, з якої позивача звільнено наказом Генерального прокурора від 21.12.2019 № 2104ц станом на
запитувані дати не скорочувалася. 
Згідно з наказом Генерального прокурора "Про окремі питання забезпечення початку роботи Офісу Генерального
прокурора" №358 від 27.12.2019 /т. 1 а.с. 48/, юридичну особу "Генеральна прокуратура України" перейменовано в
"Офіс Генерального прокурора" без зміни ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 



Листом Офісу Генерального прокурора від 11.01.2020 № 27/3-288 вих-20 підтверджено, що у період з 19.09.2019 по
24.12.2019 ліквідація (реорганізація) Генеральної прокуратури України не проводилася. Також у листі зазначено,
що посада з якої позивача звільнено наказом Генерального прокурора від 21.12.2019 № 2104ц, станом на запитувані
дати не скорочувалася /т. 1 а.с. 46-47/. 

6 Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва 

01 липня 2020 року        
Справа № 640/455/20
Суддя - Маруліна Л.О.

http://reyestr.court.gov.ua/
Review/90319314

Прокурор не пройшов співбесіду.
Адміністративний позов до  Першої кадрової комісії Генеральної прокуратури України, Офісу Генерального
прокурора.  
Аргументи Суду:        
1. Щодо невмотивованості рішення кадрової комісії.
Протокол  засідання  Першої  кадрової  комісії  № 7  від  12.12.2019  року,  деталізації  підстав  прийнятого  рішення
стосовно ОСОБА_1 не містить. 
Так,  оскаржуване рішення не містить посилань на перелік документів,  які підтверджують викладене у рішенні.
Крім  того,  такі  документи  не  долучено  відповідачем  2  до  матеріалів  справи,  що  позбавляє  суд  можливості
співставити зазначене Першою кадровою комісією джерелам походження цих відомостей.

 …На  переконання  суду,  оскаржуване  рішення  кадрової  комісії  стосовно  ОСОБА_1  не  відповідає  критеріям
обґрунтованості та безсторонності,  оскільки відповідачами не надано доказів,  які вважаються встановленими та
мали вирішальне значення для його прийняття, достовірність даних, які були взяті кадровою комісією до уваги, а
зміст  оскаржуваного  рішення  фактично  є  констатацією  сумніву  у  доброчесності  прокурора,  без  наведеного
обґрунтування такого висновку.
Так, пунктом  49 рішення Європейського Суду з прав людини від 02.11.2006 року у справі «Волохи проти України»
(заява  №23543/02)  зазначено,  що  норма  права  є  «передбачуваною»,  якщо  вона  сформульована  з  достатньою
чіткістю,  що дає змогу кожній особі  -  у  разі  потреби за допомогою відповідної  консультації  регулювати свою
поведінку.

Формулювання національного законодавства повинно бути достатньо передбачуваним, щоб дати особам адекватну
вказівку щодо обставин та умов, за яких державні органи мають право вдатися до заходів, що вплинуть на їхні
конвенційні права (див. рішення Європейського Суду з прав людини від 24.04.2008 року у справі «C. G. та інші
проти Болгарії», заява № 1365/07, п. 39).

Разом з тим, визначення поняття «доброчесність прокурора» у законодавстві України відсутнє, з огляду на що, суд
критично  сприймає  висновок  Першої  кадрової  комісії  щодо  невідповідності  позивача  вимогам  доброчесності,



оскільки останній не ґрунтується на положеннях законодавства.

2. Щодо знищення матеріалів атестації.
Суд критично оцінює долучений відповідачем 2 до матеріалів справи Акт знищення матеріалів атестації
прокурорів і  слідчих Генеральної  прокуратури України від 27.12.2019 року, відповідно до змісту якого,  у
зв`язку із завершенням атестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України головами першої,
<…>  кадрових  комісій,  <…>  проведено  знищення  матеріалів  (документів  та  інших  носіїв  інформації)
атестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України.
Тобто, знищення матеріалів здійснено через п`ятнадцять днів після прийняття оскаржуваного рішення.

Представником  відповідача  2  у  письмових  поясненнях  від  23.04.2020  року,  зазначено,  що  порядок  знищення
матеріалів атестацій та строки такого знищення чинним законодавством не врегулювано.

Разом з тим, пунктом 6 розділу V Порядку № 221 встановлено право оскаржити рішення кадрових комісій про
неуспішне проходження атестації у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до частини п`ятої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення до суду у
справах  щодо  прийняття  громадян  на  публічну  службу,  її  проходження,  звільнення  з  публічної  служби
встановлюється місячний строк.

Отже, знищення матеріалів  атестації  у строк,  менший ніж строк, встановлений законодавством для оскарження
рішення комісії, не може сприйматися судом як доказ об`єктивної підстави неподання відповідачем 2 матеріалів
атестації в повному обсязі.

3. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
Відповідно  до  наказу  Генерального  прокурора  від  27.12.2019  року  № 358  «Про  окремі  питання  забезпечення
початку  роботи  Офісу  Генерального  прокурора»,  юридичну  особу  «Генеральна  прокуратура  України»
перейменовано в «Офіс Генерального прокурора» без зміни ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Днем початку роботи
Офісу Генерального прокурора згідно з наказом Генерального прокурора від 23.12.2019 року № 351 визначено
02.01.2020 року.
З відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
судом встановлено, що 28.12.2019 року проведено реєстраційні дії, згідно з яким назву «Генеральна прокуратура
України» змінено на назву «Офіс Генерального прокурора»,  код ЄДРПОУ залишився незміннім, що свідчить про
відсутність ознак ліквідації та реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймав посаду, станом на час



звільнення з посади.    

При цьому, доказів скорочення посади прокурора другого відділу … Генеральної прокуратури України, а також
ліквідації вказаного підрозділу станом на дату звільнення позивача з посади, суду не надано.

8. 7 Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва 
07 липня 2020 року  
Справа № 640/1787/20 
Суддя - Шевченко Н. М.

https://opendatabot.ua/
court/90260315-
ef76c544b7108c67f761b2
0663ca493b

Прокурор не пройшов співбесіду.
Позов  до Офісу  Генерального  прокурора (відповідач 1,  Офіс  ГП),  Шостої  кадрової  комісії  (відповідач 2,
Комісія).
Аргументи Суду:
1. Щодо невмотивованості рішення кадрової комісії.
Із  матеріалів  справи  судом  з`ясовано,  та  не  заперечувалося  учасниками  справи,  що  позивачем  було  успішно
пройдено два іспити у формі анонімного тестування та отримано 89 балів за перший іспит та 135 балів за другий
іспит. 
Окрім  цього,  у  Кадрової  комісії  № 6 не  було жодних  зауважень  щодо  підготовленого  позивачем практичного
завдання, а сам факт проведення співбесіди із ОСОБА_1 свідчить про успішне проходження ним попередніх етапів,
оскільки допуск до кожного наступного відбувається лише за наслідками успішного проходження попереднього (п.
5 розділу ІІ, п. 6 розділу ІІІ Порядку № 221). 

Наведене свідчить, що позивачем під час проведеної атестації було продемонстровано високий рівень професійних
знань та навичок, що не заперечується відповідачами. 

Стосовно  питання  доброчесності  прокурора,  слід  зазначити,  що  чинним  законодавством  не  надано  точного
визначення даного поняття, а також вичерпного переліку критеріїв, за якими можливо здійснити відповідну оцінку.
Водночас, таке поняття зустрічається у низці нормативно-правових актів. 

Аналізуючи наведені вище норми законодавства, суд дійшов до висновку, що повноваження стосовно здійснення
контролю,  в  тому  числі  щодо  перевірки  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або
місцевого самоврядування,  незалежно від посади,  яку займає така  особа,  віднесені  до виключної компетенції
НАЗК, яка має відбуватися у порядку, визначеному Законом № 1700-VII. 

Пунктом 2 Порядку № 233 передбачено, що під час своєї діяльності комісії здійснюють повноваження, визначені
Законом України Про прокуратуру , розділом ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону України Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури , цим
Порядком та іншими нормативно-правовими актами. 



За  змістом  Закону  України  Про  прокуратуру  кваліфікаційно-дисциплінарна  комісія  прокуратури  не  наділена
повноваженнями  контролю  та  перевірки  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або
місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя
зазначених осіб. 

У свою чергу будь-яких рішень або повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції у
відношенні позивача в частині задекларованих ним відомостей не виявлено та відповідачами не заявлено,
тому  суд  дійшов  до  висновку  про  відсутність  таких  відомостей  від  Національного  агентства  з  питань
запобігання корупції у Шостої кадрової комісії  під час проведення атестації  та винесення оскаржуваного
рішення. 

Як наслідок рішення комісії з цього питання є виключно суб`єктивною думкою окремих осіб - членів Комісії, проте
не  відповідає  фактичним  обставинам  та  жодним  чином  не  свідчить  про  невідповідність  позивача  вимогам
доброчесності, оскільки не ґрунтується на належних доказах зворотного. 

2. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
В контексті наведеного суд звертає увагу на те, що норми Закону № 113-IX не передбачають здійснення ліквідації
чи реорганізації  Генеральної  прокуратури України,  як  і  не  визначають скорочення  кількості  прокурорів  такого
органу  прокуратури.  Так  само,  положення  про  ліквідацію  чи  реорганізацію  Генеральної  прокуратури  України,
скорочення  кількості  її  прокурорів,  не  передбачені  на  рівні  будь-якого  іншого  нормативно-правового  акту,
прийнятого у зв`язку з набранням чинності Законом № 113-IX. 
….  судом  встановлено,  що  станом  на  дату  прийняття  оскаржуваного  в  межах  розгляду  даної  справи  наказу
відповідача  1  відсутні  обставини  ліквідації  чи  реорганізації  Генеральної  прокуратури  України  або  скорочення
кількості прокурорів такого органу прокуратури, з огляду на що, відсутня нормативна підстава наказу № 2059ц від
21.12.2019, передбачена п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України Про прокуратуру . 

Разом з тим, суд вказав:
1. Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеній у постанові від 17.02.2015 у справі № 21-
8а15, за загальним правилом, пріоритетними є норми спеціального законодавства, а трудове законодавство підлягає
застосуванню у випадках, якщо нормами спеціального законодавства не врегульовано спірні правовідносини або
коли про це йдеться у спеціальному законі. 

9. 8 Окружний 
адміністративний суд 

Прокурор не пройшов співбесіду.
Адміністративний позов до Офісу Генерального прокурора, Шостої кадрової комісії.



міста Києва 

від 09.07.2020 
Справа № 640/476/20

Суддя - Шевченко Н. М.

https://opendatabot.ua/
court/90319433-
7cea963c16dfa411a2bce57
b606cfe16

Аргументи Суду:
1. Щодо невмотивованості рішення комісії.
Із матеріалів справи судом з`ясовано, та не заперечувалося учасниками справи, що позивачем успішно пройдено
два іспити у формі анонімного тестування та отримано 78 балів за перший іспит та 104 бали за другий іспит. 
Окрім  цього,  у  Кадрової  комісії  № 6 не  було жодних  зауважень  щодо  підготовленого  позивачем практичного
завдання, а сам факт проведення співбесіди із ОСОБА_1 свідчить про успішне проходження ним попередніх етапів,
оскільки допуск до кожного наступного відбувається лише за наслідками успішного проходження попереднього (п.
5 розділу ІІ, п. 6 розділу ІІІ Порядку № 221). 

Наведене свідчить, що позивачем під час проведеної атестації було продемонстровано високий рівень професійних
знань та навичок, що не заперечується відповідачами. 

Не зважаючи на це Кадровою комісією № 6 прийнято рішення № 15 Про неуспішне проходження прокурором
атестації  із  посиланням  на  обґрунтовані  сумніви  щодо  відповідності  ОСОБА_1 вимогам  професійної  етики  та
доброчесності. 

Порядок  №  233  визначає,  що  рішення  про  неуспішне  проходження  атестації  повинно  бути  мотивованим  із
зазначенням обставин, що вплинули на його прийняття (пункт 12 Порядку). 

У контексті наведеного слід додати, що згідно з п.п. 169-170 рішення ЄСПЛ від 09.04.2013 у справі Олександр
Волков проти України (заява № 21722/11), вислів згідно із законом вимагає, щоб оскаржуваний захід мав певне
підґрунтя у національному законодавстві; він також стосується якості закону, про який йдеться, вимагаючи, щоб
він був доступний для зацікавленої особи, яка, окрім того, повинна мати можливість передбачити наслідки його дії
щодо себе, та відповідав принципові верховенства права (див., серед інших джерел, рішення від 25.03.1998 у справі
Копп проти Швейцарії , п. 55, Reports of Judgments and Decisions 1998-II). 

У пункті 49 рішення ЄСПЛ від 02.11.2006 у справі Волохи проти України (заява №23543/02) зазначено, що норма
права є передбачуваною , якщо вона сформульована з достатньою чіткістю, що дає змогу кожній особі - у разі
потреби за допомогою відповідної консультації регулювати свою поведінку. 

Обґрунтований сумнів за замовчуванням повинен містити достатні підстави для його виникнення. 

Посилаючись  невідповідність  ОСОБА_1  вимогам  професійної  етики  та  доброчесності  у  рішенні  №  15  від
11.12.2019 членами Шостої кадрової комісії не надано жодних пояснень, на підставі яких документів та розрахунків
такий висновок сформовано. 



Протокол засідання  Шостої  кадрової  комісії  № 15 від 11.12.2019 (а.  с.)  також не містить  жодних посилань  на
обставини, що мають значення для прийняття рішення № 15. 

Таким чином, за логікою членів Шостої кадрової комісії, будь-яке питання стосовно відповідності етичним нормам
та доброчесності прокурора може бути ініційоване на підставі невизначеної інформації, про яку відсутні будь-які
згадки. 

Зокрема,  рішення  можна  вважати  вмотивованим,  якщо  в  ньому  зазначено  обставини,  що  мають  значення  для
правильного вирішення кожного з перелічених у Порядку № 221 питань,  які мають бути дослідженні в рамках
атестації  прокурора;  є  посилання  на  докази,  на  підставі  яких  ці  обставини  встановлено;  є  оцінка  доводів  та
аргументів особи, щодо якої застосовується процедура атестації; є посилання на норми права, якими керувалася
Комісія. Таке рішення повинно містити судження Комісії щодо професійної, особистої, соціальної компетентності
прокурора,  його  доброчесності  та  професійної  етики,  відтак  його  здатності  на  належному  рівні  здійснювати
покладені на нього законом обов`язки на займаній посаді. 

Наведені вище висновки узгоджуються з позицією Верховного Суду, напрацьованою в межах розгляду справи №
9901/831/18 (постанова від 09.10.2019). 

У спірному ж рішенні  Комісія  обмежилася  лише стислим (загальним,  невизначеним)  посиланням на  наявність
окремих  начебто  обґрунтованих  сумнівів  щодо  відповідності  позивача  вимогам  професійної  етики  та
доброчесності, що жодним чином не дає змоги встановити дійсні підстави/мотиви, з яких виходила Комісія під час
ухвалення такого рішення. 

2. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
Таким чином,  судом встановлено,  що станом на дату прийняття оскаржуваного в межах розгляду даної  справи
наказу  відповідача  1  відсутні  обставини  ліквідації  чи  реорганізації  Генеральної  прокуратури  України  або
скорочення кількості прокурорів такого органу прокуратури, з огляду на що, відсутня нормативна підстава наказу
№ 2114ц від 21.12.2019, передбачена п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України Про прокуратуру. 

Разом з тим, судом вказано:
….положення КЗпП України не підлягають застосуванню до правовідносин щодо звільнення прокурора з посади у
разі  ліквідації  чи  реорганізації  органу  прокуратури,  виявлення  невідповідності  посаді,  або  в  разі  скорочення
кількості прокурорів органу прокуратури, оскільки такі правовідносини врегульовані спеціальним законодавством.
Саме таку позицію висловлено Верховним Судом у постанові у справі № 804/211/16 від 08.10.2019.

9 Окружний Прокурор не пройшов перший етап.



адміністративний суд 
міста Києва 

від 10 липня 2020 року 
Справа № 640/24896/19 

Суддя - Шулежка В.П.

https://opendatabot.ua/
court/90319714-
9af4d4349836b9bb12f839
119f7b50d7

Адміністративний  позов  до  Офісу  Генерального  прокурора,  за  участю  третьої  особи  -  Першої  кадрової
комісії.
Аргументи Суду:
1. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
Таким чином, виходячи зі змісту вказаних наказів, вбачається лише здійснення перейменування однієї із складових 
системи прокуратури, зокрема, Генеральної прокуратури України - на Офіс Генерального прокурора, без процедури
ліквідації чи реорганізації. 
Також відповідачем не підтверджено відповідними доказами та не доведено скорочення кількості прокурорів. 

2. Судом встановлено, що Відповідачем здійснено в наказі лише посилання на норму закону, як підставу для
звільнення,  в  той час як  стаття містить три підстави (ліквідація,  реорганізаці,  звільнення)  –  порушено
принцип правовою визначеності.
… посилання відповідача в оскаржуваному наказі  про звільнення на пункт 9 частини першої статті  51 Закону
України Про прокуратуру без зазначення конкретної підстави для звільнення, породжує для позивача негативні
наслідки у вигляді стану юридичної невизначеності щодо підстав такого звільнення. 

3. Щодо якості кадрової комісії.
В матеріалах справи відсутні належні і допустимі докази того, за якими критеріями здійснювався добір вказаних
членів кадрової комісії. 
З метою з`ясування усіх обставин, що мають значення для об`єктивного вирішення справи судом витребовувались
докази у відповідача, у тому числі щодо підстав залучення інших осіб, делегованих міжнародними і неурядовими
організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями. 

Як вбачається з матеріалів справи, наказом Генерального прокурора від 22.10.2019 №239 утворено робочу групу
першої  кадрової  комісії,  яка  складається  з  38  осіб,  у  тому  числі  делегованих  міжнародними  і  неурядовими
організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями. 

Водночас,  у  матеріалах  справи  відсутні  докази,  на  підставі  яких  формувалась  вказана  робоча  група,  за  якими
вимзрокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур (у тому числі ті,
які були відряджені до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі) мають
право в строк, визначений Порядком проходження прокурорами атестації, подати Генеральному прокурору заяву
про  переведення  на  посаду  прокурора  в  Офісі  Генерального  прокурора,  обласних  прокуратурах,  окружних
прокуратурах.  У  заяві  також  повинно  бути  зазначено  про  намір  пройти  атестацію,  надано  згоду  на  обробку
персональних  даних,  на  застосування  процедур  та  умов  проведення  атестації.  Форма  та  порядок  подачі  заяви



визначаються Порядком проходження прокурорами атестації. 

4. Щодо незаконності положень заяви на переведення, яку вимагав Відповідач від Позивача.
Проаналізувавши вказані положення Порядку, суд вважає, що через закріплені у пунктах 9 та 10 розділу І Порядку
№221  положення  вимагається  від  усіх  діючих  прокурорів,  які  мають  бажання  далі  працювати  за  посадою  та
реалізувати свої права щодо вибору професії та місця роботи, подати встановленої форми заяву. У такий спосіб
певну  категорію  прокурорів  поставлено  перед  вибором або  подавати  заяву  про  намір  перейти  до  так  званого
новоствореного органу прокуратури, або не подавати таку заяву, наслідком чого буде звільнення із займаної посади
на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України Про прокуратуру . 
В той же час, підписанням саме такої форми (змісту) заяви позивач фактично надав право кадровим комісіям на
збирання стосовно нього будь-якої інформації та персональних даних, які можуть бути в подальшому розголошені
та використані без законно поставленої мети. 

Тобто така обов`язкова умова як подання зазначеної заяви встановленої форми свідчить про очевидне втручання
суб`єкта владних повноважень у особисті права і свободи позивача. 

Більш того, збиранням такої інформації можуть бути порушені права та інтереси необмеженого кола інших осіб (у
тому числі, членів сім`ї позивача), які можуть породжувати цивільні спори щодо захисту особистих майнових та
немайнових прав. 

Крім  того,  суд  зазначає,  що  відповідачем  не  доведено  яким  чином  використання  такої  інформації  вплине  на
перевірку компетентності та професійності позивача під час проведення атестації та його відповідності займаній
посаді. 

5. Щодо відсутності повноважень у голови кадрової комісії Чумака на затвердження графіку атестації.
Згідно витягу з офіційного веб-сайту Генеральної прокуратури України, копія якого подано позивачем, наказ від
17.10.2019 №233 оприлюднений 18.10.2019. 
Водночас,  як  вбачається  з  матеріалів  справи,  графік  складання  іспиту  у  формі  анонімного  тестування  з
використанням комп`ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності
здійснювати повноваження прокурора, призначеного на 23.10.2019, затверджений головою першої кадрової комісії
Чумаком В. 17.10.2019. 

З урахуванням викладеного, вбачається, що станом на момент затвердження графіку складання іспиту (17.10.2019)
головою першої кадрової комісії ОСОБА_2 , у останнього були відсутні повноваження на вчинення вказаний дій,
так як Порядок роботи кадрових комісій набрав чинності лише 18.10.2019. Тобто посадова особа ОСОБА_2 діяв



всупереч положень частини другої статті 19 Конституції України та Закону № 113-IX. 

Відповідачем вказані обставини жодним чином не спростовані. 

6. Щодо якості тестових питань.
Дослідивши подані матеріали справи, суд зазначає,  що значна кількість сформованих питань на іспиті  у формі
анонімного  тестування  з  використанням  комп`ютерної  техніки  з  метою  виявлення  рівня  знань  та  умінь  у
застосуванні  закону,  відповідності  здійснювати  повноваження  прокурора,  а  саме  70%  для  кожного  учасника,
стосувалась кримінального права та кримінального процесу. Такий підхід взагалі нівелює рівень професійності та
компетентності тих прокурорів, які працюють на інших напрямках прокурорської діяльності. 
Судом встановлено,  що  у  прокуратурі  існує  спеціалізація  прокурорів,  впровадження  якої  передбачено  наказом
Генерального прокурора України № 15 від 19.01.2017 Про основні засади організації роботи в органах прокуратури
України . Відповідно до п. 8.1 вказаного наказу структурні  підрозділи створюються на єдиних для Генеральної
прокуратури  України  та  регіональних  прокуратур  засадах,  як  правило,  за  функціональним  (предметним)
принципом.  Пунктом 8.3 передбачено,  що робота структурних підрозділів  Генеральної  прокуратури України та
регіональних прокуратур організовується, як правило за функціональним (предметним) принципами, з урахуванням
теоретичної  підготовки та практичного досвіду працівників,  використовуючи їхню спеціалізацію закріплення за
ними конкретних напрямів. 

Однак,  така  спеціалізація  при формуванні  тестових  питань  для  іспиту  взагалі  не  врахована  та  не  передбачена
Порядком проходження прокурорами атестації. Це дає підстави вважати, що передбачена атестація прокурорів не
мала на меті  встановлення відповідності  (невідповідності)  працівників  посадам,  які  вони займають,  а фактично
покликана  знівелювати  професійний  рівень  предметної  компетентності,  досвіду  і  кваліфікації  працівників  на
конкретних  напрямах  прокурорської  діяльності,  якими  окреслювались  їхні  посадові  обов`язки,  та  покликана
створити такі умови атестації, які будуть сприятливими для реалізації неправомірних механізмів для безпідставного
звільнення прокурорів без належних на те підстав. 

Відсутність  функціонального  принципу  та  неврахування  спеціалізації  прокурорів  при  формуванні  тестових
запитань  унеможливлює  об`єктивність  атестації  та  створює  нерівні  умови  для  працівників  різних  напрямів
професійної діяльності органів прокуратури. 

7. Щодо якості програмного забезпечення, на якому здійснено атестацію прокурорів.
Окрім того, Порядком проходження прокурорами атестації не передбачено жодних умов та вимог до програмного
забезпечення,  яке  б  унеможливлювало  втручання  третіх  осіб  щодо  встановлення  кінцевого  результату  іспиту,
відсутня інформація про розробника тестових питань для іспиту у формі анонімного тестування з використанням



комп`ютерної  техніки  з  метою  виявлення  рівня  знань  та  умінь  у  застосуванні  закону  та  чи  проходили  вони
апробацію та/або рецензуванння. 
Відповідачем  не  надано  доказів,  у  тому  числі,  виданих  Державною  службою  спеціального  зв`язку  та  захисту
інформації  України  документів,  які  засвідчують  спроможність  використаного  в  рамках  процедури  атестації
прокурорів програмного забезпечення, забезпечення анонімності, конфіденційності та захисту від втручання третіх
осіб. 

10 Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва 

від 15.07.2020 
Справа № 640/24863/19

Суддя - Шевченко Н.М.

https://opendatabot.ua/
court/90417365-
2c7d696e757e92ced4a741
7711521e8a

Прокурор не пройшов тести на знання законодавства.
Адміністративний позов до Офісу Генерального прокурора.

Аргументи суду:
1. Щодо доводів позивача про порушення Генеральним прокурором порядку формування кадрових комісій та
щодо правомочності дій кадрових комісій суд зазначає наступне. 
У матеріалах справи відсутні належні і допустимі докази того, за якими критеріями здійснювався добір вказаних
членів  кадрової  комісії.  Отже,  відповідачем  не  доведено  та  не  надано  належних  доказів  щодо  підтвердження
правомірності  формування  Першої  кадрової  комісії,  у  тому  числі  компетентності  та  наявності  необхідних
професійних і моральних якостей її членів, які мають необхідний досвід щодо проведення атестації та бездоганну
ділову репутацію, володіють тематикою, яка використовується для складання тестів та завдань іспиту. 
Наказом  Генерального  прокурора  від  22.10.2019  №  239  утворено  робочу  групу  Першої  кадрової  комісії,  яка
складається  з  38  осіб,  у  тому  числі  делегованих  міжнародними  і  неурядовими  організаціями,  проектами
міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями. 

Водночас, доказів, на підставі яких формувалась вказана робоча група, до суду не надано. Отже, відповідачем не
підтверджено правомірність формування робочої групи першої кадрової комісії. 

2. Щодо незаконності форми заяви, яку вимагав відповідач.
Суд зазначає, що у такий спосіб законодавець поставив прокурорів та слідчих прокуратури перед вибором подати
заяви встановленої форми про намір перейти до органу прокуратури або не подавати таку заяву, наслідком чого
буде звільнення із займаної посади на підставі п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України Про прокуратуру . 
При цьому, щоб продовжити реалізувати своє право на вибір професії, прокурор повинен погодитись з умовами та
процедурами  проведення  атестації,  визначеними  Порядком,  погодитись  зі  звільненням  у  разі  неуспішного
проходження  атестації,  а  також  погодитись  з  тим,  що  будь-яка  недостовірна  інформація  щодо  прокурора  є
доведеним фактом та не підлягає підтвердженню. 



Тобто така обов`язкова умова як подання зазначеної заяви встановленої форми свідчить про очевидне втручання
суб`єкта владних повноважень в особисті права і свободи позивача. 

…Крім того, суд зазначає,  що відповідачем не доведено, яким чином використання такої  інформації  вплине на
перевірку компетентності та професійності позивача під час проведення атестації та його відповідності займаній
посаді. 

3. Щодо низької якості тестів на знання законодавства.
Разом з тим, суд зазначає,  що значна кількість сформованих питань на іспиті у формі анонімного тестування з
використанням комп`ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності
здійснювати  повноваження  прокурора,  а  саме 70% для кожного  учасника,  стосувалась  кримінального  права  та
кримінального процесу. Такий підхід взагалі не враховує рівень професійності та компетентності тих прокурорів,
які працюють в інших напрямках прокурорської діяльності. 
Судом установлено,  що у  прокуратурі  існує  спеціалізація  прокурорів,  впровадження  якої  передбачено  наказом
Генерального прокурора України № 15 від 19.01.2017 Про основні засади організації роботи в органах прокуратури
України . Відповідно до п. 8.1 вказаного наказу структурні  підрозділи створюються на єдиних для Генеральної
прокуратури  України  та  регіональних  прокуратур  засадах,  як  правило,  за  функціональним  (предметним)
принципом.  Пунктом 8.3 передбачено,  що робота структурних підрозділів  Генеральної  прокуратури України та
регіональних прокуратур організовується, як правило за функціональним (предметним) принципами, з урахуванням
теоретичної  підготовки та практичного досвіду працівників,  використовуючи їхню спеціалізацію закріплення за
ними конкретних напрямів. 

Однак,  така  спеціалізація  при формуванні  тестових  питань  для  іспиту  взагалі  не  врахована  та  не  передбачена
Порядком проходження прокурорами атестації. Це дає підстави вважати, що передбачена атестація прокурорів не
мала на меті  встановлення відповідності  (невідповідності)  працівників  посадам,  які  вони займають,  а фактично
покликана  знівелювати  професійний  рівень  предметної  компетентності,  досвіду  і  кваліфікації  працівників  на
конкретних  напрямах  прокурорської  діяльності,  якими  окреслювались  їхні  посадові  обов`язки,  та  покликана
створити такі умови атестації, які будуть сприятливими для реалізації неправомірних механізмів для безпідставного
звільнення прокурорів без належних на те підстав. 

Відсутність  функціонального  принципу  та  неврахування  спеціалізації  прокурорів  при  формуванні  тестових
запитань  унеможливлює  об`єктивність  атестації  та  створює  нерівні  умови  для  працівників  різних  напрямів
професійної діяльності органів прокуратури. 

Верховний Суд неодноразово звертав увагу у своїх рішеннях на те, що порушення процедури прийняття рішення



суб`єктом владних повноважень саме по собі може бути підставою для визнання його протиправним та скасування
у разі, коли таке порушення безпосередньо могло вплинути на зміст прийнятого рішення. У такому разі можливі дві
ситуації: внаслідок процедурного порушення такий акт суперечитиме закону (тоді акт є нікчемним), або допущене
порушення не вплинуло на зміст акта (тоді наслідків для його дійсності не повинно наставати взагалі). Окрім того,
виходячи із міркувань розумності та доцільності, деякі вимоги до процедури прийняття акта необхідно розуміти не
як вимоги до самого акта, а як вимоги до суб`єктів владних повноважень, уповноважених на їх прийняття. 

4. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
У  зв`язку  з  цим,  суд  погоджується  з  доводами  позивача,  що  станом  на  час  звільнення  з  посади  відсутня  та
реорганізація органу прокуратури, в якому прокурор обіймав посаду, так само як і відсутнє скорочення кількості
прокурорів такого органу прокуратури, з огляду на що, нормативне обґрунтування спірного наказу, передбачене п.
9 ч. 1 ст. 51 Закону України Про прокуратуру застосовано безпідставно. 

5. Судом встановлено, що Відповідачем здійснено в наказі лише посилання на норму закону, як підставу для
звільнення,  в  той час як  стаття містить три підстави (ліквідація,  реорганізаці,  звільнення)  –  порушено
принцип правовою визначеності.
Суд наголошує,  що  в  даному випадку  наявність  двох окремих  підстав  для  звільнення  породжує  для  позивача
негативні наслідки у вигляді стану юридичної невизначеності щодо підстав такого звільнення. 
Аналіз  практики  Європейського  Суду  з  прав  людини  дає  підстави  для  висновку,  що  принцип  юридичної
визначеності, в свою чергу, є одним із суттєвих елементів принципу верховенства права. 

Крім  того,  даний  принцип  є  одним  з  визначальних  принципів  доброго  врядування  і  належної  адміністрації
(встановлення процедури і її дотримання), 

Таким чином, принцип правової визначеності має застосовуватись не лише на етапі нормотворчої діяльності, а й
під  час  безпосереднього  застосування  існуючих норм права,  що даватиме можливість  особі  в розумних межах
передбачати  наслідки  своїх  дій,  а  також послідовність  дій  держави щодо можливого втручання в охоронювані
Конвенцією та Конституцією України права та свободи цієї особи. 

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку, що оскаржуваний наказ про звільнення позивача з посади
від 14.11.2019 № 1512ц не відповідає вимогам Закону України Про прокуратуру та ставить позивача у стан правової
невизначеності, оскільки його зміст не дозволяє позивачу встановити дійсні підстави звільнення та спрогнозувати
подальші свої дії, зокрема, щодо оскарження такого наказу. 

Разом з тим, судом вказано:



1. … положення КЗпП України не підлягають застосуванню до правовідносин щодо звільнення прокурора з посади
у разі  ліквідації  чи реорганізації  органу прокуратури,  в якому прокурор обіймає посаду,  або в разі  скорочення
кількості прокурорів органу прокуратури, оскільки такі правовідносини врегульовані спеціальним законодавством.
Саме таку позицію висловлено Верховним Судом у постанові у справі № 804/211/16 від 08.10.2019. 

11 Донецький окружний 
адміністративний суд
від 22.07.2020
Справа № 200/1079/20-а
Суддя Троянова О.В.

https://opendatabot.ua/
court/90670915-
87d6ccd5344fd488dc670b
938794580b

Прокурор не пройшов співбесіду.
Позовна заява до Офісу Генерального прокурора, Генерального прокурора, Генерального прокурора, Шостої
кадрової комісії.

Аргументи суду:
1. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
У зв`язку з цим, суд погоджується з доводами позивача про відсутність ознак ліквідації та реорганізації  органу
прокуратури, в якому прокурор обіймав посаду, тому посилання у наказі про звільнення на положення пункту 9
частини першої статті 51 Закону України Про прокуратуру є безпідставним. 

2. Судом встановлено, що Відповідачем здійснено в наказі лише посилання на норму закону, як підставу для
звільнення,  в  той час як  стаття містить три підстави (ліквідація,  реорганізаці,  звільнення)  –  порушено
принцип правовою визначеності.
Крім тогою Верховний суд неодноразово вказував на те, що принцип правової визначеності має застосовуватись не
лише  на  етапі  нормотворчої  діяльності,  а  й  під  час  безпосереднього  застосування  існуючих  норм  права,  що
даватиме можливість особі в розумних межах передбачати наслідки своїх дій, а також послідовність дій держави
щодо можливого втручання в охоронювані Конвенцією та Конституцією України права та свободи цієї особи. 
Отже, посилання відповідача в оскаржуваному наказі про звільнення на пункт 9 частини першої статті 51 Закону
України Про прокуратуру без зазначення конкретної підстави для звільнення, породжує для позивача негативні
наслідки у вигляді стану юридичної невизначеності щодо підстав такого звільнення. 

3. Невомотивованість рішення комісії.
Як  свідчить  оскаржуване  рішення  шостої  кадрової  комісії  від  12.12.2019  року  "Про  неуспішне  проходження
атестації  прокурором ,  підставами  для  висновку  про  не  проходження  атестації  позивачем  ОСОБА_1 наявність
сумнівів  у  членів  комісії  щодо  відповідності  вимогам  доброчесності,  а  саме,  наявності  дисциплінарного
провадження № 389дп-18 за фактом вчинення ОСОБА_1 дорожньо-транспортної пригоди, під час якої відповідно
до  візуального  огляду  патрульних  поліцейських,  перебуваючи  у  стані  алкогольного  сп`яніння,  травмував  двох
неповнолітніх осіб 2003 та 2005 р.н., за що жодна особа не понесла відповідальності. 
При цьому, ані Порядок № 221, ані Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо



першочергових заходів із реформи органів прокуратури" не містять чіткі критерії/показники збору, дослідження та
оцінки інформації, необхідних для цілей атестації. 

В  сукупному  аналізі  п.  5  та  пп.  3  п.  6  розділу  І  Порядку  №  221  можливо  прийти  до  висновку  про  те,  що
встановлення  рівня  професійної  компетентності  прокурора  (у  тому  числі  загальних  здібностей  та  навичок)  та
професійної етики та доброчесності прокурора мають різні критерії. 

Причому, такого критерію, як наявність сумнівів у доброчесності прокурора взагалі не передбачено. 

4. Щодо незаконності форми заяви, яку вимагав Відповідач від Позивача.
…суд вважає, що через закріплені  у пунктах 9 та 10 розділу І  Порядку №221 положення вимагається від усіх
діючих прокурорів, які мають бажання далі працювати за посадою та реалізувати свої права щодо вибору професії
та місця роботи, подати встановленої форми заяву. У такий спосіб певну категорію прокурорів поставлено перед
вибором або подавати заяву про намір перейти до так званого новоствореного органу прокуратури, або не подавати
таку заяву, наслідком чого буде звільнення із займаної посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону
України Про прокуратуру . 

В той же час, підписанням саме такої форми (змісту) заяви позивач фактично надав право кадровим комісіям на
збирання стосовно нього будь-якої інформації та персональних даних, які можуть бути в подальшому розголошені
та використані без законно поставленої мети. 

Тобто така обов`язкова умова як подання зазначеної заяви встановленої форми свідчить про очевидне втручання
суб`єкта владних повноважень у особисті права і свободи позивача. 

Більш того, збиранням такої інформації можуть бути порушені права та інтереси необмеженого кола інших осіб (у
тому числі, членів сім`ї позивача), які можуть породжувати цивільні спори щодо захисту особистих майнових та
немайнових прав. 

Крім  того,  суд  зазначає,  що  відповідачем  не  доведено  яким  чином  використання  такої  інформації  вплине  на
перевірку компетентності та професійності позивача під час проведення атестації та його відповідності займаній
посаді. 

Верховний Суд неодноразово звертав увагу у своїх рішеннях на те, що порушення процедури прийняття рішення
суб`єктом владних повноважень саме по собі може бути підставою для визнання його протиправним та скасування
у разі, коли таке порушення безпосередньо могло вплинути на зміст прийнятого рішення. У такому разі можливі дві
ситуації: внаслідок процедурного порушення такий акт суперечитиме закону (тоді акт є нікчемним), або допущене



порушення не вплинуло на зміст акта (тоді наслідків для його дійсності не повинно наставати взагалі). Окрім того,
виходячи із міркувань розумності та доцільності, деякі вимоги до процедури прийняття акта необхідно розуміти не
як вимоги до самого акта, а як вимоги до суб`єктів владних повноважень, уповноважених на їх прийняття. 

Разом з тим, суд вказав:
… положення КЗпП України не підлягають застосуванню до правовідносин щодо звільнення прокурора з посади у
разі  ліквідації  чи  реорганізації  органу  прокуратури,  в  якому  прокурор  обіймає  посаду,  або  в  разі  скорочення
кількості прокурорів органу прокуратури. Саме таку позицію висловлено Верховним Судом у постанові у справі №
804/211/16 від 08.10.2019 року. 

12 Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва 
від 23.07.2020
Справа № 640/154/20

https://opendatabot.ua/
court/90672751-
c0327d2144b865d8c61b8a
9105aaa70b

Прокурор не пройшов співбесіду.
Позовна  заява  до  другої  кадрової  комісії  Генеральної  прокуратури  України,  Генеральної  прокуратури
України.

Аргументи суду:
1. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
Аналіз даних наказів вказує лише на перейменування юридичної особи. 
При цьому, відповідачами не надано доказів скорочення посади позивача чи то ліквідації вказаного підрозділу, де 
працював позивач станом на дату звільнення позивача з посади. 

2. Щодо невмотивованості рішення комісії.

У контексті наведеного слід додати, що згідно з п.п. 169-170 рішення ЄСПЛ від 09.04.2013 у справі Олександр
Волков проти України (заява № 21722/11), вислів згідно із законом вимагає, щоб оскаржуваний захід мав певне
підґрунтя у національному законодавстві; він також стосується якості закону, про який йдеться, вимагаючи, щоб
він був доступний для зацікавленої особи, яка, окрім того, повинна мати можливість передбачити наслідки його дії
щодо себе, та відповідав принципові верховенства права (див., серед інших джерел, рішення від 25.03.1998 у справі
Копп проти Швейцарії , п. 55, Reports of Judgments and Decisions 1998-II). 

Отже, ця фраза передбачає (inter alia),  що формулювання національного законодавства повинно бути достатньо
передбачуваним, щоб дати особам адекватну вказівку щодо обставин та умов, за яких державні органи мають право
вдатися до заходів, що вплинуть на їхні конвенційні права (див. рішення від 24.04.2008 у справі C. G. та інші проти
Болгарії , заява № 1365/07, п. 39). 



Крім того, законодавство повинно забезпечувати певний рівень юридичного захисту проти свавільного втручання з
боку державних органів. Існування конкретних процесуальних гарантій є у цьому контексті необхідним. Те, які
саме гарантії вимагатимуться, певною мірою залежатиме від характеру та масштабів зазначеного втручання (див.
рішення у справі P. G. та J. H. проти Сполученого Королівства , заява №44787/98, п. 46, 2001-IX). 

У п. 49 рішення ЄСПЛ від 02.11.2006 у справі Волохи проти України (заява №23543/02) зазначено, що норма права 
є передбачуваною , якщо вона сформульована з достатньою чіткістю, що дає змогу кожній особі - у разі потреби за 
допомогою відповідної консультації регулювати свою поведінку. 

Оскаржуване рішення  не містить  ані  назви структурного підрозділу  Генеральної  прокуратури України в  якому
працював позивач щодо працівників якою відкрито кримінальне провадження, ані імен працівників Генеральної
прокуратури України з  якими позивач працював в одному структурному підрозділі  ГПУ відкрито кримінальне
провадження, ані номера кримінального провадження, коли та за якими фактами внесені відомості до ЄРДР; ані
відомостей з ким саме із своїх колег - працівниками ГПУ позивач спільно проводив слідчі дії, які саме слідчі дії, у
якому кримінальному провадженні, який його номер; про які саме неправомірні дії, що були вчинені колегами-
працівниками ГПУ позивач не повідомляв при проведенні спільно з ними слідчих дій; яким чином позивачу було
відомо про вказані неправомірні дії, та чи були вони взагалі відомі. 

На думку суду, оскаржуване рішення кадрової комісії щодо ОСОБА_1 не відповідає критеріям обґрунтованості та
безсторонності,  оскільки  відповідачами  не  надано  доказів,  які  вважаються  встановленими  та  мали  вирішальне
значення для його прийняття, достовірність даних, які були взяті кадровою комісією до уваги, негативна оцінка
ділових,  професійних та особистих якостей,  кваліфікаційного рівня,  не узгоджується з  доказами про позитивну
оцінку. 

13 Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва 

від 24.07.2020
Справа № 640/449/20
Суддя Каракашьян С.К.

https://opendatabot.ua/
court/90592811-

Прокурор не пройшов співбесіду.
Адміністративний позов до Офісу Генерального прокурора; Четвертої кадрової комісії.
Аргументи суду:
1. Щодо невмотивованості рішення кадрової комісії. 
Протокол засідання Четвертої кадрової комісії від 19.12.2019 року, деталізації підстав прийнятого рішення стосовно
позивача не містить. 
Так,  оскаржуване рішення не містить посилань на перелік документів,  які підтверджують викладене у рішенні.
Крім  того,  такі  документи  не  долучено  відповідачем-2  до  матеріалів  справи,  що  позбавляє  суд  можливості
співставити зазначене Кадровою комісією джерелам походження цих відомостей, та надати ним правову оцінку. 



fcf19344e83d09bc255172
83982bb2a6

У рішенні  Верховного Суду від 11.04.2018 року у справі  № 814/886/17 зазначено,  що здійснення контролю та
перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема,
щодо достовірності повноти відомостей, зазначених суб`єктом декларування у декларації, належить до виключної
компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції. 

На  переконання  суду,  оскаржуване  рішення  кадрової  комісії  стосовно  ОСОБА_1  .  не  відповідає  критеріям
обґрунтованості та безсторонності,  оскільки відповідачами не надано доказів,  які вважаються встановленими та
мали вирішальне значення для його прийняття, достовірність даних, які були взяті кадровою комісією до уваги, а
зміст  оскаржуваного  рішення  фактично  є  констатацією  сумніву  у  доброчесності  прокурора,  без  наведеного
обґрунтування такого висновку. 

14 Дніпропетровський 
окружний 
адміністративний суд

від 28.07.2020
Справа № 160/5072/20
Суддя Ількова В.В.

https://opendatabot.ua/
court/90835028-
536b510892d1b64414b04
671f5586cfe

Прокурор не пройшов тести на загальні здібності.
Позовна  заява  до  1:Офісу  Генерального  прокурора,  відповідача  2:  Другої  кадрової  комісії  з  атестації
прокурорів  регіональних  прокуратур  Офісу  Генерального  прокурора,  відповідача  3:  Прокуратури
Дніпропетровської області.
Аргументи суду:
1. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
107.  Статтею  104  Цивільного  кодексу  України  визначено,  що  юридична  особа  припиняється  в  результаті
реорганізації або ліквідації. 
108.  Відповідно  до  статті  81  Цивільного  кодексу  України  на  юридичних  осіб  публічного  права  у  цивільних
відносинах положення цього Кодексу поширюється, якщо інше не встановлено законом. 

109.  Згідно  з  частиною  третьою статті  81  Цивільного  кодексу  України  порядок  утворення  та  правовий статус
юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом. 

110. Органи прокуратури України відносяться до юридичних осіб публічного права. 

111.  Ліквідація  юридичної  особи  публічного  права  здійснюється  розпорядчим  актом  органу  державної  влади,
органу місцевого самоврядування або уповноваженою на це особою. У цьому акті має бути наведено обґрунтування
доцільності  відмови  держави  від  виконання  завдань  та  функцій  такої  особи  або  їх  передачі  іншим  органам
виконавчої влади. Якщо таке обґрунтування наведене, то у такому випадку має місце ліквідація юридичної особи
публічного права, а якщо ні то самого лише, що особа ліквідується є недостатнім. У зв`язку з цим при вирішенні
спорів  щодо  поновлення  на  роботі  працівників  юридичної  особи  публічного  права  про  ліквідацію  яких  було
прийнято рішення, судам належить, крім перевірки дотримання трудового законодавства щодо таких працівників



з`ясувати фактичність такої ліквідації  (чи мала місце у цьому випадку реорганізація).  При вирішенні зазначеної
категорії спорів підлягає оцінці і правовий акт, що став підставою ліквідації, зокрема: чи припинення виконання
функцій ліквідованого органу чи покладення виконання цих функцій на інший орган. 

112. Аналогічні правові висновки викладені, зокрема, у постановах Верховного Суду України від 04 березня 2014
року  у  справі  №  21-8а14,  від  28  жовтня  2014  року  у  справі  №  21-484а14,  у  постановах  Касаційного
адміністративного суду у складі Верховного суду від 21 березня 2018 року у справі № 802/651/16-а, від 24 вересня
2019 року у справі № 817/3397/15. 

113.  Дослідивши докази по справі,  встановлено,  що згідно наказу  Генерального прокурора від 27.12.2019 року
№358 від  27.12.2019 року  "Про окремі  питання  забезпечення  початку  роботи  Офісу Генерального  прокурора",
юридичну особу "Генеральна прокуратура України" перейменовано в "Офіс Генерального прокурора" без зміни
ідентифікаційного  коду  юридичної  особи  в  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань. 

114. Скорочення посади, яку займав позивач, ОСОБА_1 , відповідно до його звільнення із органів прокуратури та
відповідно  ліквідація  вказаного  підрозділу  станом  на  дату  звільнення  позивача  з  посади  не  проводилася.
Реорганізація прокуратури Дніпропетровської області, згідно передбаченим законом порядком, не здійснювалась. 

2.  Судом встановлено, що Відповідачем здійснено в наказі лише посилання на норму закону, як підставу для
звільнення,  в  той час як  стаття містить три підстави (ліквідація,  реорганізаці,  звільнення)  –  порушено
принцип правовою визначеності.
117. Отже, посилання відповідача в оскаржуваному наказі  про звільнення на пункт 9 частини першої статті  51
Закону  України  Про  прокуратуру  без  зазначення  конкретної  підстави  для  звільнення,  породжує  для  позивача
негативні наслідки у вигляді стану юридичної невизначеності щодо підстав такого звільнення. 

3. Щодо невмотивованості рішення комісії.
149. Однак, в судовому засіданні, під час розгляду справи по суті, позивач вказав, про те, що при складанні іспиту у
формі  анонімного  тестування  на  загальні  здібності  неналежно  функціонувала  комп`ютерна  техніка,  зокрема,  з
тривалими затримками завантаження файлів, внаслідок чого скорочувався час для надання відповідей на питання. З
цих підстав було складено відповідний акт. 

Разом з тим, судом вказано:
1…..123.  Щодо  доводів  позивача  про  порушення  Генеральним  прокурором  порядку  формування  кадрових
комісій. 



…. оскільки  до  початку  створення  Офісу  Генерального  прокурора  його  повноваження  виконувала  Генеральна
прокуратура України, тому створення кадрової комісії №2 та її функціонування відбулося у спосіб та порядок, що
передбачений законодавством.
162. Позивач наголошує, що у цей період часу вже був повністю фізично та емоційно (психологічно) виснажений і
його розумові здібності не могли в повній мірі якісно вирішувати питання на іспиті. 

163. …. працівникам регіональних прокуратур було призначено два етапи іспитів в один день, безпосередньо перед
іспитом, рішенням від 20.02.2020 року. 

169.  …тестові  завдання  для  визначення  рівня  вербального  інтелекту  спрямовані  на  виявлення  інтелектуальної
(розумової) здібності,  суть якої полягає в здатності добре розуміти, аналізувати, систематизувати і продукувати
вербальну інформацію. 

198.  Отже,  слід  зазначити,  що  відповідачами  не  було  доведено  у  судовому  порядку  обґрунтованості  та
правомірності прийнятого рішення №304 від 09.04.2020 року про неуспішне проходження позивачем атестації за
результатами складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні  здібності  та навички з використання
комп`ютерної техніки, що є підставою для визнання цього рішення протиправним та скасування, а наслідком цього
рішення є також скасування наказу Прокуратури Дніпропетровської області про звільнення позивача з посади та
органів прокуратури як похідного. 

2. Щодо непоширення на позивача гарантій, встановлених КЗпП (звільнено під час відпустки)
179. Отже, слід дійти висновків, що положення КЗпП України не підлягають застосуванню до правовідносин щодо
звільнення прокурора з посади у разі ліквідації  чи реорганізації  органу прокуратури, в якому прокурор обіймає
посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. Саме таку позицію висловлено Верховним
Судом у постанові у справі № 804/211/16 від 08.10.2019 року. 

15 Одеський окружний 
адміністративний суд

від 11.08.2020
Справа № 420/3918/20
Суддя – Радчук А.А.

https://opendatabot.ua/

Прокурор не пройшов співбесіду.
Позовна заява до прокуратури Одеської області.

1. Щодо відсутності ліквідації, реорганізації, скорочення.
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 51 Закону України Про прокуратуру прокурор звільняється з посади
у разі  ліквідації  чи реорганізації  органу прокуратури,  в якому прокурор обіймає посаду,  або в разі  скорочення
кількості прокурорів органу прокуратури. 
Виходячи  з  аналізу  наведеної  норми,  законодавець  виділяє  дві  окремі  підстави  для  звільнення  прокурора  із



court/91028495-
ede843f3a6306cee43b9db
d83fc50dca

займаної ним посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України Про прокуратуру , а саме у разі
ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду та у разі скорочення кількості
прокурорів органу прокуратури. 

Статтею 104 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації
або ліквідації. 

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
положення цього Кодексу поширюється, якщо інше не встановлено законом. 

Органи прокуратури України відносяться до юридичних осіб публічного права. Згідно з частиною третьою статті 81
Цивільного  кодексу  України  порядок  утворення  та  правовий  статус  юридичних  осіб  публічного  права
встановлюється Конституцією України та законом. 

Отже, посилання відповідача в оскаржуваному наказі про звільнення на пункт 9 частини першої статті 51 Закону
України Про прокуратуру без зазначення конкретної підстави для звільнення, породжує для позивача негативні
наслідки у вигляді стану юридичної невизначеності щодо підстав такого звільнення. 

Відповідачем не підтверджено відповідними доказами та не доведено скорочення кількості прокурорів.

Наведене свідчить про ненастання події, з якою пов`язано можливість застосування положень п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону
України.

2. Судом встановлено, що Відповідачем здійснено в наказі лише посилання на норму закону, як підставу для
звільнення,  в  той час як  стаття містить три підстави (ліквідація,  реорганізаці,  звільнення)  –  порушено
принцип правовою визначеності, верховенства права.
Граматичний  аналіз  тексту  наведеної  вище  норми  дає  підстави  для  висновку,  що  вжитий  законодавцем
роз`єднувальний сполучник або виділяє дві  окремі  підстави для звільнення  прокурора із  займаної  ним посади:
1.  ліквідації  чи  реорганізації  органу  прокуратури,  в  якому  прокурор  обіймає  посаду;  2.  скорочення  кількості
прокурорів  органу  прокуратури.  Колегія  суддів  наголосила,  що наявність  у пункті  9  частини першої  статті  51
Закону  України  Про  прокуратуру  двох  окремих  підстав  для  звільнення,  які  відокремлені  сполучником  або  ,
покладає на роботодавця обов`язок щодо зазначення в наказі про звільнення конкретної підстави, визначеної цим
пунктом. Також Верховний суд вказав на те, що принцип правової визначеності має застосовуватись не лише на
етапі  нормотворчої  діяльності,  а  й  під  час  безпосереднього  застосування  існуючих  норм  права,  що  даватиме
можливість  особі  в  розумних  межах передбачати  наслідки  своїх  дій,  а  також послідовність  дій  держави щодо



можливого втручання в охоронювані Конвенцією та Конституцією України права та свободи цієї особи. 

.....  З  огляду  на  викладене  суд  вважає  обґрунтованими  твердження  позивача  щодо  невідповідності  наказу  про
звільнення  позивача  вимогам  Закону  України  Про  прокуратуру  ,  оскільки  має  місце  порушення  принципу
юридичної визначеності щодо підстави звільнення, який є однією із складових принципу верховенства права. 

3. Щодо невмотивованості рішення комісії.
Пунктом  12  Порядку  роботи  кадрових  комісій,  затвердженого  наказом  Генерального  прокурора  №  233  від
17.10.2019,  встановлено,  що  рішення  про  неуспішне  проходження  атестації  повинно  бути  мотивованим  із
зазначенням обставин, що вплинули на його прийняття. Однак рішення кадрової комісії № 102 кадрової комісії № 1
від 02.04.2020р.  таким вимогам не відповідає,  оскільки не містить  ні  мотивів,  ні  обставин.  В рішенні  кадрової
комісії  вказано  лише  кількість  отриманих  за  результатами  іспиту  балів,  однак  відсутні  аргументи  комісії
виставлення  саме такої  кількості  балів  та  не  вказано з  яких  дійсних  підстав  виходила кадрова комісія  під  час
ухвалення рішення.

4. Щодо якості програмного забезпечення, на якому проведено атестацію прокурорів.
Порядком  проходження  прокурорами  атестації  не  передбачено  жодних  умов  та  вимог  до  програмного
забезпечення,  яке  б  унеможливлювало  втручання  третіх  осіб  щодо  встановлення  кінцевого  результату  іспиту,
відсутня інформація про розробника тестових питань для іспиту у формі анонімного тестування з використанням
комп`ютерної  техніки  з  метою  виявлення  рівня  знань  та  умінь  у  застосуванні  закону  та  чи  проходили  вони
апробацію та/або рецензуванння. 
Відповідачем  не  надано  доказів,  у  тому  числі,  виданих  Державною  службою  спеціального  зв`язку  та  захисту
інформації  України  документів,  які  засвідчують  спроможність  використаного  в  рамках  процедури  атестації
прокурорів програмного забезпечення, забезпечення анонімності, конфіденційності та захисту від втручання третіх
осіб, що свідчить про процедурні порушення при проведення атестації позивача. 

16 Харківський окружний
адміністративний суд

від 26.08.2020
Справа 
№ 520/7026/2020

Суддя Зоркіна Ю.В.

Рішення не опубліковано



ІV Звільнено прокурора з Військової прокуратури
Окружний 
адміністративний суд 
міста Києва

від 26.06.2020
Справа № 640/304/20

https://opendatabot.ua/
court/89487234-
62920568a4a44f69edea30
ab9760c2ca

Позов до Офісу ГП. Щодо Військової прокуратури.
На підставі наказу Міністра оборони України від 07.11.2019 № 616, наказом Генерального прокурора України
від 03.12.2019 № 1072-вк, керуючись статтею 9 Закону України Про прокуратуру , статтею 15 Закону України Про
соціальний  і  правовий  захист  військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  ,  Позивача  з  06.12.2019  звільнено  з
військової  служби  у  запас відповідно  до  підпункту  г  пункту  2  частин  п`ятої  статті  26  Закону  України  Про
військовий обов`язок і військову службу (у зв`язку із скорочення штатів або проведенням організаційних заходів),
виключено зі списків особового складу Головної військової прокуратури Генеральної прокурату України. 

При  цьому,  в  матеріалах  справи  міститься  копія  заяви  Позивача  від  11.10.2019,  адресованої  Генеральному
прокурору України про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора України…

… вирішення питання проходження військової служби, у тому числі щодо військовослужбовців, відряджених до
державних  органів  (прийняття/звільнення  з  військової  служби)  належить  до  повноважень  Міністра  оборони
України. 

… приписами частини першої статті 9 Закону України Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VII, у редакції, після
набрання  чинності  Законом  України  від  19.09.2019  №  113-IX,  Генеральний  прокурор  України  наділений
повноваженнями призначати на посади та звільняти з посад прокурорів Офісу Генерального прокурора у випадках
та порядку, встановлених цим Законом. 

Разом з тим, а ні Конституція України, а ні Закони України № 1697-VII, № 2232-XII та/або Положення 1153/2008,
не  наділяють  Генерального  прокурора  повноваженнями,  зокрема,  звільняти  з  військової  служби
військовослужбовців, відряджених до штату Генеральної прокуратури України. 

Судом встановлено, що наказом Міністра оборони України від 07.11.2019 № 616, на підставі рапорту, Позивача
було звільнено з військової служби у запас за підпунктом г пункту 2 частин п`ятої статті 26 Закону України Про
військовий обов`язок і військову службу (у зв`язку із скорочення штатів або проведенням організаційних заходів). 

Натомість, всупереч наведених норм, не маючи на те повноважень, наказом Генерального прокурора № 1072-вк від
03.12.2019, Позивача фактично повторно звільнено з військової служби у запас відповідно до підпункту г пункту 2
частини п`ятої статті 26 Закону України Про військовий обов`язок і військову службу (у зв`язку із скороченням
штатів або проведенням організаційних заходів), замість вирішення питання щодо подальшого його перебування на
відповідній  посаді  з  урахуванням змін  Закону  України  Про  прокуратуру  від  14.10.2014  № 1697-VII,  внесених



Законом України від 19.09.2019 № 113-IX. 


