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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДіЇ МісЦЕВИХ сУДіВ  
ТА МісЦЕВИХ ПРОКУРАТУР В УМОВАХ ДіЇ  

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»  
ВіД 14 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. суттєво ре-
формував систему прокуратури, особливо її найнижчу ланку – місцеві 
прокуратури. Це позначилося на взаємодії місцевих прокуратур із місце-
вими органами влади, в т. ч. із судами. У зв’язку із цим існує необхідність 
дослідження проблем, які на сучасному етапі виникають у сфері взаємодії 
місцевих прокуратур та місцевих судів. 

Визначаючи засади такої взаємодії, слід виходити із того, що більшість 
функцій прокуратури реалізуються у суді. Так, стосовно функцій пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді та підтримання 
державного обвинувачення, то при їх виконанні прокурори беруть участь 
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у судовому розгляді відповідних цивільних і кримінальних справ, які 
у першій інстанції розглядаються саме у місцевих загальних судах. Здій-
снення прокуратурою функції нагляду за додержанням законів органами, 
що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 
слідство також потребує безпосереднього «контакту» із місцевим судом, 
оскільки саме суд в особі слідчих суддів приймає рішення про застосу-
вання запобіжних заходів, проведення окремих слідчих (розшукових) дій 
тощо. Таким чином, для ефективної реалізації відповідних функцій необ-
хідною є територіальна наближеність прокуратури та суду, передусім на 
місцевому рівні.

Аналіз Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. по-
казує, що ним загалом передбачено існування 178 місцевих прокуратур 
замість 638 міських, районних, міжрайонних та районних у містах про-
куратур, які діяли раніше. В середньому територіальна юрисдикція міс-
цевої прокуратури охоплює 5 адміністративно-територіальних одиниць 
міського, районного рівня з чисельністю населення понад 150 тис. осіб. 
Науковці зауважують, що таким чином законодавець відмовився від чіт-
кого дотримання засади територіальності, побудувавши систему місцевих 
прокуратур за окружним принципом, що передбачає поширення їх юрис-
дикції на кілька адміністративно-територіальних одиниць міськрайонно-
го рівня. Такий підхід, з огляду на територіальну віддаленість місцевої 
прокуратури від населення, судів, міськрайвідділів МВС України та інших 
об’єктів її діяльності ускладнює доступ громадян до прокуратури, а також 
реалізацію прокурорами покладених на них повноважень, що може не-
гативно позначитись на виконанні місцевими прокуратурами покладених 
на них завдань [1, с. 109].

Вказані міркування є справедливими також відносно місцевих судів. 
Так, якщо Закон України «Про прокуратуру» передбачає існування 178 
місцевих прокуратур, то згідно із Указом Президента України «Питання 
мережі місцевих загальних та апеляційних судів» від 20 травня 2011 року 
№ 591/2011 кількість місцевих судів становить 663 [2]. Таким чином, одна 
місцева прокуратура в середньому припадає майже на 4 місцеві суди. 
Беручи до уваги територіальну віддаленість цих судів від головного офі-
су місцевої прокуратури, можна передбачити складнощі у забезпеченні 
своєчасної участі прокурорів у судових засіданнях, наданні і отриманні із 
суду необхідних процесуальних документів тощо.

Звертає на себе увагу також та обставина, що перелік місцевих про-
куратур і їх територіальна юрисдикція наведені у Додатку до Закону 
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України «Про прокуратуру». Таким чином, створення або ліквідація 
кожної місцевої прокуратури може здійснюватися лише у законодавчому 
порядку, який є складним і часом невиправданим. Натомість створення 
або ліквідація місцевих судів здійснюється Указами Президента України. 
При цьому стабільність судової системи видається більш важливою, ніж 
стабільність системи прокуратури, тому наведена відмінність в порядку 
утворення та ліквідації місцевих судів і прокуратур уявляється невиправ-
даною.

Приміром, у первісній редакції Закону України «Про прокуратуру» 
було передбачено створення Люботинської місцевої прокуратури, яка 
мала поширювати юрисдикцію на Богодухівський, Валківський, Дерга-
чівський, Золочівський, Коломацький, Краснокутський райони та місто 
Люботин. Однак обране законодавцем місце розташування цієї прокура-
тури не враховувало ані транспортної, ані матеріальної інфраструктури, 
що потягло за собою необхідність внесення змін до Закону України «Про 
прокуратуру» і створення замість Люботинської Дергачівської місцевої 
прокуратури.

Крім того, на відміну від утворення й ліквідації судів, Закон України 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. не передбачає передумов утво-
рення і ліквідації місцевих прокуратур. На наш погляд, відповідні пере-
думови як стосовно судів, так і стосовно прокуратур повинні співпадати. 
З огляду на це, вважаємо за доцільне закріпити у ст. 12 Закону України 
«Про прокуратуру» підстави для утворення чи ліквідації місцевої про-
куратури, якими мають визнаватися: (1) зміна визначеної цим Законом 
системи прокуратури; (2) потреба поліпшити доступність правосуддя; 
(3) необхідність оптимізації видатків державного бюджету або (4) зміна 
адміністративно-територіального устрою. При цьому потреба поліпшити 
доступність правосуддя має розумітися як потреба поліпшення територі-
альної доступності прокуратури для населення, а також взаємної доступ-
ності місцевих прокуратур та судів.

Таким чином, створення місцевих прокуратур і місцевих судів має 
корелюватися між собою задля забезпечення ефективної їх взаємодії.
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ПРАВОВі ЗАсАДИ ПРОКУРОРсЬКОГО 
сАМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНі

Запровадження в Україні органів прокурорського самоврядування 
відбувається з урахуванням практики функціонування відповідного ін-
ституту в системі інших державних і недержавних об`єднань. Зразком 
в першу чергу виступає суддівське самоврядування. Тому доцільним буде 
враховувати найкращі його досягнення з урахуванням специфіки проку-
рорської системи та професії.

Самоврядування у сфері певної професії можна розглядати, з одного 
боку, як важливу ознаку її демократизації, а з іншого – як засіб підви-
щення у ній рівня управління. Запровадження такого демократичного 
механізму є нічим іншим, як моделлю участі у процесі управління відпо-
відним органом всіх тих, на кого це управління поширюється. Дуже 
важливим в цьому контексті є рівень правового забезпечення діяльності 
органів самоврядування, оскільки достатньо часто вони наділяються сут-
тєвими владними повноваженнями. 

Правове регулювання прокурорського самоврядування в Україні за-
проваджено Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. 
№ 1697-VII (далі – Закон). Значна кількість моментів, що потребують 
правового визначення у разі запровадження відповідного інституту, була 
врахована. 

Так, дано визначення прокурорського самоврядування як самостій-
ного колективного вирішення прокурорами питань внутрішньої діяль-




