
Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: 280-26-03

На №___________ від/_____________
Президенту України 
Порошенку П.О.

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України 
«Про прокуратуру”, статей 4, 5, пункту “в” статті 9 Положення про класні чини 
працівників органів прокуратури України, п. 5 Порядку присвоєння вищих 
військових звань, вищих спеціальних звань і класних чинів 
військовослужбовцям, особам начальницького складу і працівникам 
правоохоронних та інших державних органів, затвердженого Указом 
Президента України від 17 серпня 2009 року №616/2009 та з нагоди Дня 
незалежності України прошу присвоїти класний чин

державного радника юстиції 3 класу

Карпунцову Валерію - заступнику начальника Департаменту 
Віталійовичу забезпечення діяльності керівництва

Генеральної прокуратури України

Характеризується позитивно
чину.

Додаток: на £  арк.

З глибокою повагою 

Генеральний прокурор України

і заслуговує на присвоєння класного

12 сер  20ї6



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: 280-26-03

На № від
Президенту України 
Порошенку П.О.

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України 
«Про прокуратуру”, статей 4, 5, пункту “в” статті 9 Положення про класні чини 
працівників органів прокуратури України, п. 5 Порядку присвоєння вищих 
військових звань, вищих спеціальних звань і класних чинів 
військовослужбовцям, особам начальницького складу і працівникам 
правоохоронних та інших державних органів, затвердженого Указом 
Президента України від 17 серпня 2009 року №616/2009 та з нагоди Дня 
незалежності України прошу присвоїти класний чин

Карпунцов В.В., 1978 року народження, працює в органах прокуратури 
з грудня 2014 року. З квітня 2016 року відряджений до Верховної Ради України 
для виконання на постійній основі депутатських повноважень, із залишенням 
на строк виконання цих повноважень на службі в органах прокуратури (частина 
6 статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України»).

До роботи в органах прокуратури працював на різних посадах в Апараті 
Верховної Ради України та Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Будучи 
обраним народним депутатом України сьомого скликання перебував на посаді 
першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради 
України.

За час роботи в органах прокуратури зарекомендував себе 
висококваліфікованим юристом, умілим організатором, цілеспрямованим та

державного радника юстиції 3 класу
Карпунцову Валерію 
Віталійовичу

заступнику начальника Департаменту 
забезпечення діяльності керівництва 
Генеральної прокуратури України



принциповим працівником. Наполегливий у досягненні поставленої мети, 
вимогливий до себе.

Працюючи на посаді заступника начальника Департаменту забезпечення 
діяльності керівництва Генеральної прокуратури України, завдяки досконалому 
знанню чинного законодавства, багатому практичному досвіду якісно 
організовував виконання документів, які перебували на контролі Генерального 
прокурора України, забезпечував підготовку проектів наказів, інформаційних 
та інших матеріалів, пов'язаних із здійсненням повноважень Генеральним 
прокурором України.

На високому професійному рівні організовував проведення регулярного 
моніторингу підлеглими працівниками пленарних засідань Верховної Ради 
України, засідань погоджувальних рад, брифінгів народних депутатів України у 
Верховній Раді України щодо розгляду законопроектів та інших питань, які 
безпосередньо стосуються діяльності органів прокуратури.

Упродовж 2015 року за ініціативи Карпунцова В.В. проведено аналіз 
опрацьованих структурними підрозділами Генеральної прокуратури України 
проектів законів та постанов, які зареєстровано у Верховній Раді України, за 
результатами чого направлено листи до комітетів Верховної Ради України з 
відповідними зауваженнями та пропозиціями.

Також Карпунцовим В.В. забезпечено участь представників органів 
прокуратури України у засіданнях комітетів, комісій, робочих груп, тимчасових 
спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.

З метою виведення на якісно новий рівень взаємодії з народними 
депутатами України ним організовано зустрічі народних депутатів України з 
керівництвом Генеральної прокуратури України. Підтримувалися постійні 
робочі контакти з комітетами, їх секретаріатами та народними депутатами 
України з метою узгодження спільних питань щодо здійснення прокурорської 
діяльності.

На даний момент Карпунцов В.В. є народним депутатом України 
восьмого скликання. Веде активну законотворчу діяльність, робить вагомий 
внесок в реформування системи органів прокуратури України. За його 
ініціативи у Верховній Раді України утворено міжфракційне депутатське 
об’єднання «Справедливість, закон, честь і гідність», одним із завдань якого є 
унормування належного впровадження на законодавчому рівні реформування 
системи правоохоронних органів та органів судової влади, спрямованого на 
створення демократичної, професійної та самоврядної системи органів 
прокуратури, поліції, інших правоохоронних органів, а також судової системи.

За характером Карпунцов В.В. витриманий, ввічливий. Своїм 
бездоганним ставленням до виконання службових обов'язків здобув заслужений 
авторитет і повагу серед працівників органів прокуратури.

Класний чин старшого радника юстиції йому присвоєно наказом 
Генерального прокурора України у грудні 2014 року по посаді старшого 
помічника Генерального прокурора України з особливих доручень Апарату 
Генерального прокурора України Генеральної прокуратури України.
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з
Згідно зі статтею 4 Положення про класні чини працівників органів прокуратури 

України посаді заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності 
керівництва Генеральної прокуратури України відповідає класний чин 
державного радника юстиції 3 класу.

На підставі викладеного вважаю за можливе звернутися до Вас із 
клопотанням про присвоєння Карпунцову В.В. класного чину державного 
радника юстиції 3 класу.

Додаток: на 1 арк.

Генеральний прокурор України

З глибокою повагою

Ю. Луценко



У К А З

Президента України

П р о е к т

Про присвоєння класних чинів 
працівникам органів прокуратури

Присвоїти класний чин

державного радника юстиції 3 класу

Карпунцову Валерію - заступнику начальника Департаменту 
Віталійовичу забезпечення діяльності керівництва

Генеральної прокуратури України 
(З квітня 2016 року відряджений до 
Верховної Ради України для виконання 
на постійній основі депутатських 
повноважень, із залишенням на строк 
виконання цих повноважень на службі 
в органах прокуратури (частина 6 
статті 20 Закону України «Про статус 
народного депутата України»))

Президент України П. Порошенко

м. Київ

“ ” ____________2016 р.



с п и с о к
кандидатів на присвоєння вищих військових, спеціальних 

та персональних звань і класних чинів, поданих 
Генеральною прокуратурою України
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Займана 
посада, штатно- 

посадова категорія

На
посаді 

перебу
ває 3

Освіта, з якого часу 
в органах

При
міт
ка

До присвоєння класного чину державний радник юстиції 3 класу

1. Карпунцов
Валерій
Віталійович

стар ш и й
р ад н и к
ю сти ц ії,
п р и сво єн о
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засту п н и к  н ачал ьн и ка  
Д еп ар там ен ту  заб ез
п еч ен н я  д іял ьн о ст і 
керівництва Генеральної 
п р о ку р ату р и  У країн и . 
(3 квітня 2016 року 
відряджений до Верховної 
Ради України для 
виконання на постійній 
основі депутатських 
повноважень, із 
залишенням на строк 
виконання цих 
повноважень на службі 
в органах прокуратури 
(частина 6 статті 20 
Закону України «Про 
статус народного 
депутата України»))

3
17 грудня 
2015 року

_____ хЗ-____

ви щ а  ю р и д и ч н а , у 
2001 році К и ївськи й  
н ац іо н ал ьн и й  
у н івер си тет  ім ен і 
Т ар аса  Ш евч ен ка , з 
гр у д н я  2014  року

Генеральний прокурор України Ю. Луценко


