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Прокуратурою області розглянуто Ваш запит на доступ до публічної 
інформації від 18.02.2019 щодо надання даних стосовно вищої юридичної 
освіти прокурорів та інших працівників прокуратури Черкаської області.

У межах інформації, розпорядником якої є прокуратура Черкаської 
області повідомляю, що відповідно до статті 27 Закону України «Про 
прокуратуру» однією із вимог призначення на посаду прокурора є наявність 
вищої юридичної освіти.

Пункт 1 частини 1 статті 27 Закону України «Про прокуратуру» зазначає, 
що вищою юридичною  освітою є освіта, здобута в України (або на території 
колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним 
освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в 
Україні в установленому порядку.

Па даний час в органах прокуратури області, фактично працює 300 
прокурорсько-слідчих працівників, які мають вищу юридичну освіту, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Також, в органах прокуратури області фактично працює 60 державних 
службовців. З яких категорії «Б» - 4, категорії «В» - 56. Відповідно до вимог 
статті 20 Закону України «Про державну службу» державні службовці категорії 
«В» повинні мати вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

Для інш их працівників, які виконують функції з обслуговування 
діяльності прокуратури Черкаської області та робітників, законодавчі вимоги 
щодо обов’язкової наявності вищої освіти відсутні.

Разом з тим, виходячи із змісту викладеної у запиті вимоги щодо надання 
інформації про навчальні заклади, факультети, освітній ступень та рік 
закінчення усіх працівників прокуратури Черкаської області роз’яснюю, що 
відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі 
Закон) публічна інформація -  це відображена та задокументована будь-якими 
засобами та 'н а  будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 
процесі виконання суб’єктами владних повноваианьПроддаіхра^&евь’вдзків,
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передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
Законом.

Загальний характер питань стосовно надання вищевказаних даних 
стосовно усіх працівників прокуратури області потребує оброблення значної 
кількості документів, проведення додаткового аналізу та узагальнення, що не 
відповідає критеріям „відображеності та задокументованості” і є фактичним 
створенням нової інформації, тобто така інформація не є публічною у контексті 
п.1 ч.І ст. 22 Закону.

Одночасно інформую, що згідно положень ст. 23 Закону рішення, дії чи 
бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого органу або суду.

Н а ч ал ь н и к  відділу 
орган ізац ії прийому громадян, 
розгляду зверн ен ь  та запитів


