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СУЧАСНИЙ СТАН ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ ПРИ ПРОКУРАТУРІ В УКРАЇНІ
Розвиток української державності на сучасному етапі характеризується
підвищенням прозорості, гласності та відкритості діяльності всіх державних
органів, формуванням партнерських відносин між інституціями держави і
суб’єктами

громадянського

суспільства.

Не

виключенням

є

органи

прокуратури, діяльність яких має бути спрямована на взаємодію з
громадськістю для сумісного вирішення проблем захисту прав і свобод
людини, зміцнення законності та правопорядку у всіх сферах суспільного
життя.
Однак, на сьогоднішній день, слід констатувати дуже повільне
реформування

системи

роботи

органів

прокуратури

з

населенням.

Поясненням такої ситуаціє є, можливо, відсутність на законодавчому рівні
урегульованих положень, що визначали б засади та інструменти взаємодії
громадськості з органами прокуратури, в тому числі особливості здійснення
громадського контролю за органами прокуратури. Так, аналіз Закону України
«Про прокуратуру» дозволяє зробити висновок про несуттєві згадки
громадськості в цьому законі:
- п. 1 ч. 8 ст. 8-1 заступник Генерального прокурора України ‒ керівник
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури представляє Спеціалізовану
антикорупційну прокуратуру у відносинах з громадськими об’єднаннями;
- ст. 18 прокурор може брати участь у діяльності громадських
організацій;
- ст. 19 має право утворювати та бути членом громадських організацій з
метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення свого професійного рівня
[1].

Єдиним відомчим правовим актом, що регулює вказану сферу
правовідносин, є наказ Генерального прокурора «Про організацію роботи
органів прокуратури України з реалізації принципу гласності» № 11гн від 14
липня 2006 року, в якому відображено лише вузьке коло питань означеної
взаємодії [2].
Продовжуючи зазначимо, що, на жаль, створені консультативні ради
при прокуратурах є фікцією.
Аналіз діяльності Консультативної ради при Генеральній прокуратурі
України (Консультативна рада) дозволяє зробити наступні висновки. Так, за
два роки існування Консультативна рада збиралася лише чотирнадцять разів,
хоча відповідно із п. 5.1 Положення про Консультативну раду при
Генеральній прокуратурі України засідання проводяться раз на місяць [3, 4].
Серед

суттєвих

питань,

що

обговорювалися

на

засіданнях

Консультативної ради, можна назвати лише 1) дотримання національних і
міжнародних стандартів поводження та дотримання прав осіб, які відбувають
покарання; 2) практику розгляду та вирішення в органах прокуратури звернень
і скарг громадян та юридичних осіб; 3) інформація про хід розслідування
кримінальних проваджень за фактами порушень закону, прав і свобод громадян
України в період масових протестних акцій з 21.11.2013 по 21.02.2014 та шляхи
підвищення

ефективності

роботи

органів

прокуратури;

4)

практику

безпідставних відмов від внесення інформації в ЄРДР та шляхи удосконалення
діяльності прокуратури; 5) проблеми відшкодування збитків, завданих державі
внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини; практики
застосування окремих норм КПК і заплановані зміни в КПК.
Всі

інші

питання,

що

розглядаються

на

більшості

засідань

Консультативної ради, слід зауважити, стосуються персонального складу та
організації роботи Консультативної ради. Така ситуація складається по всіх
Консультативних радах України [3].
Таким чином, діяльність зазначених рад є не ефективною, також не
свідчить про налагодженні взаємовідносини з інститутами громадянського

суспільства. На прикладі Консультативної ради при Генеральній прокуратурі
можна побачити, що не було обговорення питань діяльності органів
прокуратури, що потребують урахування громадської думки; обговорення,
розроблення та впровадження громадських ініціатив, що стосуються органів
прокуратури. Жодного разу не підіймалися питання попередженні корупції та
зловживання владою в органах прокуратури та в інших державних органах.
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