
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

« 03 » 2019 року місто Київ

Про затвердження Порядку проходження 
прокурорами атестації

Відповідно до пунктів 7-17 розділу II “Прикінцеві і перехідні 
положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”, з 
метою проведення атестації прокурорів

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Порядок проходження прокурорами атестації.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний прокурор Р. Рябошапка



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
« 03» 2019 року №

ПОРЯДОК
проходження прокурорами атестації

І. Загальні положення

1. Атестація прокурорів -  це встановлена розділом II “Прикінцеві і 
перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 
прокуратури” (далі -  Закон) та цим Порядком процедура надання оцінки 
професійній компетентності, професійній етиці та доброчесності прокурорів 
Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих 
прокуратур і військових прокуратур.

2. Атестація прокурорів Генеральної прокуратури України (включаючи 
прокурорів Головної військової прокуратури, прокурорів секретаріату 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів), регіональних, місцевих 
прокуратур та військових прокуратур проводиться відповідними кадровими 
комісіями.

Атестація слідчих органів прокуратури відбувається за процедурою, 
передбаченою для прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних 
прокуратур, місцевих прокуратур і військових прокуратур відповідно до цього 
Порядку.

3. Атестація прокурорів проводиться кадровими комісіями прозоро та 
публічно у присутності прокурора, який проходить атестацію.

4. Порядок роботи, перелік і склад кадрових комісій визначаються 
відповідними наказами Генерального прокурора.

5. Предметом атестації є оцінка:
1) професійної компетентності прокурора (у тому числі загальних 

здібностей та навичок);
2) професійної етики та доброчесності прокурора.

6. Атестація включає такі етапи:
1) 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;

2) складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності 
та навички з використанням комп’ютерної техніки;
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3) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора 
вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для 
оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори 
виконують письмове практичне завдання.

7. Повторне проходження одним і тим самим прокурором атестації або 
одного з її етапів не допускається. Якщо складання відповідного іспиту було 
перервано чи не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від 
членів комісії та прокурора, комісія призначає новий час (дату) складання 
відповідного іспиту для прокурора.

8. За результатами атестації прокурора відповідна кадрова комісія 
ухвалює одне із таких рішень:

1) рішення про успішне проходження прокурором атестації;
2) рішення про неуспішне проходження прокурором атестації.
Форми типових рішень визначені у додатку 1 до цього Порядку.

9. Атестація проводиться на підставі письмової заяви прокурора 
Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої 
прокуратури, військової прокуратури про переведення на посаду прокурора 
відповідно в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних 
прокуратурах, в якій зазначено про намір пройти атестацію, надано згоду на 
обробку персональних даних і на застосування процедур та умов проведення 
атестації. Форми типових заяв прокурора встановлено у додатку 2 до цього 
Порядку.

10. Заява, вказана у пункті 9 розділу І цього Порядку, подається 
Генеральному прокурору прокурорами Генеральної прокуратури України 
(включаючи прокурорів Головної військової прокуратури, прокурорів 
секретаріату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів), прокурорами 
регіональних прокуратур, військових прокуратур регіонів (на правах 
регіональних), прокурорами місцевих прокуратур, військових прокуратур 
гарнізонів та інших військових прокуратур (на правах місцевих) до 15 жовтня 
2019 року (включно).

Заява підписується прокурором особисто.

11. Особиста участь прокурора на всіх етапах атестації є обов’язковою. 
Перед кожним етапом атестації прокурор пред’являє кадровій комісії паспорт 
або службове посвідчення прокурора.

У разі неявки прокурора для проходження відповідного етапу атестації у 
встановлені кадровою комісією дату, час та місце, кадрова комісія ухвалює 
рішення про неуспішне проходження атестації таким прокурором. Факт неявки 
прокурора фіксується кадровою комісією у протоколі засідання, під час якого 
мав відбуватися відповідний етап атестації такого прокурора.
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У виключних випадках, за наявності заяви, підписаної прокурором або 
належним чином уповноваженою ним особою (якщо сам прокурор за станом 
здоров’я не може її підписати або подати особисто до комісії) про перенесення 
дати іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної 
техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, 
відповідності здійснювати повноваження прокурора, або дати іспиту у формі 
анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням 
комп’ютерної техніки, або дати співбесіди з метою виявлення відповідності 
прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та 
доброчесності, кадрова комісія має право протягом трьох робочих днів з дня 
отримання такої заяви ухвалити рішення про перенесення дати складення 
відповідного іспиту, проведення співбесіди для такого прокурора.

Заява має бути передана безпосередньо секретарю відповідної кадрової 
комісії не пізніше трьох днів з дати, на яку було призначено іспит, співбесіду 
відповідного прокурора. До заяви має бути долучена копія документу, що 
підтверджує інформацію про поважні причини неявки прокурора на складення 
відповідного іспиту, проходження співбесіди. У разі неможливості надати 
документальне підтвердження інформації про причини неявки в день подання 
заяви, прокурор має надати таке документальне підтвердження в день, на який 
комісією було перенесено проходження відповідного етапу атестації, однак до 
початку складення відповідного іспиту, проходження співбесіди. Якщо 
прокурор не надасть документальне підтвердження інформації про поважні 
причини його неявки до початку перенесеного складення відповідного іспиту, 
проходження співбесіди, комісія ухвалює рішення про неуспішне проходження 
атестації таким прокурором.

Якщо заява прокурора подана до кадрової комісії з порушенням строку, 
визначеного цим пунктом, або якщо у заяві не вказані поважні причини неявки 
прокурора на складення відповідного іспиту, проведення співбесіди кадрова 
комісія ухвалює рішення про відмову у перенесенні дати та про неуспішне 
проходження атестації таким прокурором.

Інформація про нову дату складення відповідного іспиту, проведення 
співбесіди для такого прокурора оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора). З моменту 
оприлюднення відповідної інформації прокурор вважається повідомленим 
належним чином про нову дату проведення відповідного етапу атестації.

12. Прокурорам під час складання іспитів, виконання письмового 
практичного завдання забороняється спілкуватися між собою, користуватися 
будь-якими джерелами інформації (окрім випадку, передбаченого пунктом 6 
розділу IV цього Порядку), мобільним зв’язком, власними технічними 
пристроями, виходити з приміщення.

13. Перебіг всіх етапів атестації фіксується за допомогою технічних 
засобів відео- та звукозапису.
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II. 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

1. Після завершення строку для подання заяви, вказаної у пункті 9 
розділу І цього Порядку, кадрова комісія формує графік складання іспитів. 
Графік із зазначенням прізвища, імені та по батькові прокурора, номера 
службового посвідчення, інформації про дату, час та місце проведення 
тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури 
України не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня складання іспиту. 
Прокурор вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце 
складання іспиту з моменту оприлюднення відповідного графіка на офіційному 
веб-сайті Генеральної прокуратури України.

2. Перелік тестових питань для іспиту затверджується Генеральним 
прокурором та оприлюднюється на веб-сайті Генеральної прокуратури України 
не пізніше ніж за сім календарних днів до дня складання іспиту.

3. Тестування проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної 
техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії і триває 100 хвилин. 
Прокурор може завершити тестування достроково. Тестові питання обираються 
для кожного прокурора автоматично із загального переліку питань у кількості 
100 питань. Кожне питання має передбачати варіанти відповіді, один з яких є 
правильним. Після закінчення часу, відведеного на проходження тестування, 
тестування припиняється автоматично, а на екран виводиться результат 
складання іспиту відповідного прокурора. Кожна правильна відповідь 
оцінюється в один бал. Максимальна кількість можливих балів за іспит 
становить 100 балів.

4. Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які 
можуть бути набрані за результатами тестування) для успішного складання 
іспиту становить 70 балів.

5. Прокурор, який за результатами складення іспиту набрав меншу 
кількість балів, ніж прохідний бал, не допускається до іспиту у формі 
тестування на загальні здібності та навички, припиняє участь в атестації, а 
відповідна кадрова комісія ухвалює рішення про неуспішне проходження 
прокурором атестації.

III. Складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні 
здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки
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1. У разі набрання прокурором за результатами 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 кількості балів, яка дорівнює або є 
більшою, ніж прохідний бал, прокурор допускається до складання іспиту у 
формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням 
комп’ютерної техніки.

2. Кадрова комісія формує графік складання іспитів. Графік із 
зазначенням прізвища, імені та по батькові прокурора, номера службового 
посвідчення, інформації про дату, час та місце проведення тестування 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України 
(Офісу Генерального прокурора) не пізніше ніж за п’ять календарних днів до 
дня складання іспиту. Прокурор вважається повідомленим належним чином про 
дату, час та місце складання іспиту з моменту оприлюднення відповідного 
графіка на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України (Офісу 
Генерального прокурора).

3. Зразок тестових питань та правила складання іспиту оприлюднюється 
на веб-сайті Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора) 
не пізніше ніж за сім календарних днів до дня складання іспиту.

4. Тестування проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної 
техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії.

5. Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які 
можуть бути набрані за результатами тестування) для успішного складання 
іспиту встановлює своїм наказом Генеральний прокурор після 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.

6. Прокурор, який за результатами складення іспиту набрав меншу 
кількість балів, ніж прохідний бал, не допускається до співбесіди, припиняє 
участь в атестації, а відповідна кадрова комісія ухвалює рішення про неуспішне 
проходження прокурором атестації.

IV. Проведення співбесіди з метою виявлення відповідності 
прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та 
доброчесності і виконання практичного завдання для оцінки рівня 
володіння практичними уміннями та навичками прокурора

1. У разі набрання прокурором за результатами складання іспиту у 
формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням
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комп’ютерної техніки кількості балів, яка дорівнює або є більшою, ніж 
прохідний бал, прокурор допускається до співбесіди.

Кадрова комісія формує графік проведення співбесід з метою виявлення 
відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної 
етики та доброчесності. Графік проведення співбесід оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального 
прокурора) не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення співбесіди. У 
графіку зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові прокурора, номер службового 
посвідчення, інформація про дату, час та місце проведення співбесіди. 
Прокурор вважається повідомленим про дату, час та місце проведення 
співбесіди з моменту оприлюднення графіка проведення співбесід на 
офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального 
прокурора).

2. До початку співбесіди прокурор виконує практичне завдання з метою 
встановлення комісією його рівня володіння практичними уміннями та 
навичками.

3. Кадрові комісії можуть використовувати декілька варіантів 
практичних завдань. Перелік варіантів практичних завдань затверджується 
Генеральним прокурором, а зразок практичного завдання оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального 
прокурора) в день першого оприлюднення графіка проведення співбесід.

4. Для виконанням практичного завдання прокурору видається чистий 
аркуш (аркуші) паперу з відміткою комісії. Комісія, у разі наявності технічної 
можливості, може забезпечити виконання прокурорами практичного завдання 
за допомогою комп’ютерної техніки.

5. Перед початком виконання практичного завдання член комісії в 
присутності інших членів комісії надає прокурорам, які будуть виконувати 
практичне завдання, письмово викладені умови практичного завдання. 
Фотографування або винесення письмово викладених умов практичного 
завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного 
завдання, забороняється.

6. Якщо практичне завдання передбачає застосування норм 
законодавства, то прокурорам дозволяється користуватися паперовими 
текстами норм відповідних законодавчих актів. Комісія не зобов’язана надавати 
прокурорам тексти норм законодавчих актів.

7. На виконання практичного завдання прокурору надається 45 хвилин. 
Виконання практичного завдання після завершення наданого часу 
забороняється. Після виконання завдання прокурор здає комісії написане ним 
вирішення завдання на аркуші (аркушах) з відміткою комісії.
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8. Співбесіда проводиться кадровою комісією з прокурором державною 
мовою в усній формі. Співбесіда з прокурором може бути проведена в один 
день із виконанням ним практичного завдання.

9. Для проведення співбесіди кадрова комісія вправі отримувати в усіх 
органах прокуратури, у Раді прокурорів України, секретаріаті Кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії прокурорів, Національному антикорупційному бюро 
України, Державному бюро розслідувань, Національному агентстві з питань 
запобігання корупції, інших органах державної влади будь-яку необхідну для 
цілей атестації інформацію про прокурора, в тому числі про:

1) кількість дисциплінарних проваджень щодо прокурора у 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та їх результати;

2) кількість скарг, які надходили на дії прокурора до Кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким 
описом суті скарг;

3) дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності: а) 
відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких 
осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, 
поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; 
б) інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері 
запобігання корупції; в) дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам 
професійної етики; г) матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора;

4) інформацію про зайняття прокурором адміністративних посад в 
органах прокуратури з копіями відповідних рішень.

10. Фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування мають право подавати до відповідної кадрової комісії 
відомості, у тому числі на визначену кадровою комісією електронну пошту, які 
можуть свідчити про невідповідність прокурора критеріям компетентності, 
професійної етики та доброчесності. Кадровою комісією під час проведення 
співбесіди та ухвалення рішення без додаткового офіційного підтвердження 
можуть братися до уваги відомості, отримані від фізичних та юридичних осіб (у 
тому числі анонімно).

11. Дослідження вказаної інформації, відомостей щодо прокурора, який 
проходить співбесіду (далі — матеріали атестації), здійснюється членами 
кадрової комісії.

Перед проведенням співбесіди члени комісії можуть надіслати на 
електронну пошту прокурора, яка вказана у заяві про намір пройти атестацію, 
повідомлення із пропозицією надати письмові пояснення щодо питань, 
пов’язаних з матеріалами атестації. У цьому випадку протягом трьох днів з дня 
отримання повідомлення, але не пізніше ніж за день до дня проведення 
співбесіди, прокурор може подати комісії електронною ПОШТОЮ ПИСЬМОВІ 
пояснення (у разі необхідності — скановані копії документів).
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12. Співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження членами 
комісії матеріалів атестації щодо дотримання прокурором правил професійної 
етики та доброчесності, а також рівня професійної компетентності прокурора, 
зокрема, з огляду на результати виконаного ним практичного завдання.

13. Співбесіда прокурора складається з таких етапів:
1) дослідження членами комісії матеріалів атестації;
2) послідовне обговорення з прокурором матеріалів атестації, у тому 

числі у формі запитань та відповідей, а також обговорення питання виконаного 
ним практичного завдання;

Співбесіда проходить у формі засідання комісії.

14. Члени комісії мають право ставити запитання прокурору, з яким 
проводять співбесіду, щодо його професійної компетентності, професійної 
етики та доброчесності.

15. Після завершення обговорення з прокурором матеріалів атестації та 
виконаного ним практичного завдання члени комісії без присутності прокурора, 
з яким проводиться співбесіда, обговорюють її результати, висловлюють 
пропозиції щодо рішення комісії, а також проводять відкрите голосування щодо 
рішення комісії стосовно прокурора, який проходить атестацію. Результати 
голосування вказуються у протоколі засідання.

16. Залежно від результатів голосування комісія ухвалює рішення про 
успішне проходження прокурором атестації або про неуспішне проходження 
прокурором атестації.

17. Прокурори, які проходять співбесіду, запрошуються комісією на 
проголошення ухваленого комісією рішення про результати їх атестації.

18. Результати атестації прокурорів за підсумками проведення співбесіди 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України 
(Офісу Генерального прокурора).

V. Інші питання, пов’язані із проведенням атестації прокурорів

1. Уповноваженими суб’єктами з питань забезпечення організаційної 
підготовки до проведення атестації та виконання функцій адміністративно- 
розпорядчого характеру, координування та узгодження дій під час підготовки і 
проведення атестації є члени комісії та робоча група відповідної кадрової 
комісії.

2. У разі виникнення у прокурора зауважень чи скарг на процедуру 
проведення атестації він може звернутися до голови або секретаря комісії.
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3. У разі істотного порушення прокурором порядку проведення атестації 
(наприклад, використання під час тестування сторонніх джерел інформації, 
мобільного зв’язку, власних технічних приладів; спілкування з іншими 
прокурорами під час тестування; залишення приміщення під час проходження 
іспиту, співбесіди; публічного прояву грубої неповаги до членів кадрової 
комісії чи членів робочої групи; перевищення встановленого часу для 
виконання практичного завдання; спроба фотографування або винесення 
матеріалів практичного завдання за межі приміщення, у якому проходить 
атестація, тощо) такий прокурор припиняє участь в атестації, а кадрова комісія 
ухвалює рішення про неуспішне проходження таким прокурором атестації. У 
такому випадку у протоколі засідання вказується, яке саме порушення здійснив 
прокурор.

4. Кадрові комісії за результатами атестації регулярно подають 
Генеральному прокурору інформацію щодо прокурорів, які успішно пройшли 
атестацію, а також щодо прокурорів, які неуспішно пройшли атестацію.

5. Рішення кадрових комісій, протоколи засідань, матеріали атестації 
прокурорів зберігаються в органі прокуратури, при якому функціонує 
відповідна кадрова комісія.

6. Рішення кадрових комісій про неуспішне проходження атестації може 
бути оскаржене прокурором у порядку, встановленому законодавством.

Виконувач обов’язків начальника 
Департаменту кадрової роботи 
та державної служби Т. Дунае
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Додаток І
до Порядку проходження 
прокурорами атестації

Кадрова комісія №

Рішення №
Про допуск прокурорів до складення іспиту у формі анонімного 
тестування на загальні здібності та навички з використанням

комп’ютерної техніки

“___” ____ 20__ року місто___

Керуючись пунктом 13 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” та пунктом 6 
розділу І, пунктом 1 розділу III Порядку проходження прокурорами атестації, 
враховуючи результати складення іспиту у формі анонімного тестування з 
метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності 
здійснювати повноваження прокурора, допустити до етапу складення іспиту у 
формі анонімного тестування на загальні здібності та навички:

1. посада ПІБ - кількість набраних балів
2. посада ПІБ - кількість набраних балів
3 . . . .

Голова кадрової комісії _____________

Секретар кадрової комісії
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Продовження додатка 1

Кадрова комісія №

Рішення №
Про неуспішне проходження прокурором атестації за результатами 
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

“___” _____20__ року місто___

Керуючись пунктами 13, 17 розділу II “Прикінцеві і перехідні
положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”, 
пунктом 6 розділу І, пунктом 5 розділу II Порядку проходження прокурорами 
атестації, враховуючи, що посада, ПІБ за результатами складання іспиту у 
формі анонімного тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у 
застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора
набрав (-ла) ______ балів, що є менше прохідного балу для успішного
складання іспиту, він (вона) не допускається до проходження наступних етапів 
атестації.

У зв’язку з цим посада, ПІБ неуспішно пройшов (-ла) атестацію.

Голова кадрової комісії _____________

Секретар кадрової комісії
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Продовження додатка і

Кадрова комісія №

Рішення №

Про неуспішне проходження прокурором атестації за результатами 
складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та 

навички з використанням комп’ютерної техніки

20__року МІСТО

Керуючись пунктами 13, 16, 17 розділу II “Прикінцеві і перехідні 
положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” та 
пунктом 6 розділу І, пунктом 6 розділу III Порядку проходження прокурорами 
атестації, враховуючи, що посада, ПІБ за результатами складення іспиту у
формі тестування на загальні здібності та навички набрав (-ла)______балів,
що є менше прохідного балу для успішного складення іспиту, він (вона) не 
допускається до етапу проходження співбесіди.

У зв’язку з цим посада, ПІБ неуспішно пройшов (-ла) атестацію.

Голова кадрової комісії 

Секретар кадрової комісії
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Продовження додатка 1

Кадрова комісія №

Рішення №
Про допуск прокурорів до проведення співбесіди з метою виявлення 

відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної
етики та доброчесності

“___” _____20__ року місто__

Керуючись пунктом 13, 16 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” та пунктом 6 
розділу І, пункту 1 розділу IV Порядку проходження прокурорами атестації, 
враховуючи результати складання іспиту у формі анонімного тестування на 
загальні здібності та навички, допустити до етапу співбесіди:

1. Посада, ПІБ - кількість набраних балів
2. Посада, ПІБ - кількість набраних балів
3 . ...

Голова кадрової комісії 

Секретар кадрової комісії
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Продовження додатка 1

Кадрова комісія №

Рішення №
Про успішне проходження прокурором атестації

“___” _____20__ року місто___

Керуючись пунктом 17 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” та пунктом 6 
розділу І, пунктом 16 розділу IV Порядку проходження прокурорами атестації, 
враховуючи результати проведення співбесіди з метою виявлення відповідності 
прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та 
доброчесності, успішно пройшли атестацію:

1. Посада, ПІБ,
2. Посада, ПІБ,
3 . . . .

Голова кадрової комісії

Секретар кадрової комісії
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Продовження додатка 1

Кадрова комісія №

Рішення №
Про неуспішне проходження прокурором атестації

“___” _____20__року місто___

Керуючись пунктами 13, 17 розділу II “Прикінцеві і перехідні
положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” та 
пунктом 6 розділу І, пунктом 16 розділу IV Порядку проходження прокурором 
атестації, під час проведення співбесіди, Комісія з’ясувала обставини, які 
свідчать про невідповідність посада, ПІБ вимогам професійної компетентності, 
професійної етики та доброчесності, зокрема:

У зв’язку з цим посада, ПІБ не пройшов (-ла) атестацію.

Голова кадрової комісії

Секретар кадрової комісії
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Додаток 2
до Порядку проходження 
прокурорами атестації

Форма заяви про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального 
прокурора та про намір пройти атестацію для прокурорів Генеральної 

прокуратури України (включаючи прокурорів Головної військової 
прокуратури, прокурорів секретаріату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

прокурорів)

Генеральному прокурору
(повне ПІБ прокурора, посада, номер службового посвідчення)

(контактна інформація: адреса проживання, 
номер мобільного телефону, адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора та про

намір пройти атестацію

На підставі пункту 10 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (далі -  Закон) прошу 
перевести мене на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора і для цього 
допустити до проходження атестації.

З умовами та процедурами проведення атестації, визначеними у Порядку 
проходження прокурорами атестації, затвердженому наказом Генерального 
прокурора (далі -  Порядок), ознайомлений (ознайомлена) та погоджуюся.

Зокрема, підтверджую, що я усвідомлюю та погоджуюся, що у разі 
неуспішного проходження будь-якого з етапів атестації, передбаченого Порядком, 
а також за умови настання однієї з підстав, передбачених пунктом 19 розділу II 
“Прикінцеві і перехідні положення” Закону, мене буде звільнено з посади 
прокурора.

Крім того, погоджуюсь із тим, що під час проведення співбесіди та 
ухвалення рішення кадровою комісію може братися до уваги інформація, 
отримана від фізичних та юридичних осіб (в тому числі анонімно), яка не підлягає 
додатковому офіційному підтвердженню.

Для цілі проходження атестації, яка включає оцінку моєї професійної 
компетентності, професійної етики та доброчесності, даю згоду кадровим комісіям 
і робочим групам на повний та безпосередній доступ до інформації, визначеної у 
пункті 15 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону, з метою її 
обробки, перевірки та використання під час атестації, включаючи інформацію з 
обмеженим доступом і таку, що містить персональні дані, а також даю згоду на 
надсилання мені комісіями, у разі необхідності, письмових запитань щодо 
професійної етики та доброчесності.
(дата) (підпис)
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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)

Генеральному прокурору

Продовження додатка 2

(повне Г1ІБ прокурора, посада, номер службового посвідчення)

(контактна інформація: адреса проживання, 
номер мобільного телефону, адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про переведення на посаду прокурора в обласній прокуратурі та про намір

пройти атестацію

На підставі пункту 10 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (далі -  Закон) 
прошу перевести мене на посаду прокурора в обласній прокуратурі і для цього 
допустити до проходження атестації.

З умовами та процедурами проведення атестації, визначеними у Порядку 
проходження прокурорами атестації, затвердженому наказом Генерального 
прокурора (далі -  Порядок), ознайомлений (ознайомлена) та погоджуюся.

Зокрема, підтверджую, що я усвідомлюю та погоджуюся, що у разі 
неуспішного проходження будь-якого з етапів атестації, передбаченого 
Порядком, а також за умови настання однієї з підстав, передбачених пунктом 
19 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону, мене буде звільнено з 
посади прокурора.

Крім того, погоджуюсь із тим, що під час проведення співбесіди та 
ухвалення рішення кадровою комісію може братися до уваги інформація, 
отримана від фізичних та юридичних осіб (у тому числі анонімно), яка не 
підлягає додатковому офіційному підтвердженню.

Для цілі проходження атестації, яка включає оцінку моєї професійної 
компетентності, професійної етики та доброчесності, даю згоду кадровим 
комісіям і робочим групам на повний та безпосередній доступ до інформації, 
визначеної у пункті 15 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону, з 
метою її обробки, перевірки та використання під час атестації, включаючи 
інформацію з обмеженим доступом і таку, що містить персональні дані, а також 
даю згоду на надсилання мені комісіями, у разі необхідності, письмових 
запитань щодо професійної етики та доброчесності.

(дата) (підпис)
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Форма заяви про переведення на посаду прокурора в окружній 
прокуратурі та про намір пройти атестацію для прокурорів місцевих 
прокуратур, військових прокуратур гарнізонів та інших військових

прокуратур (на правах місцевих)

Генеральному прокурору

П родовження додатка 2

(повне П1Б прокурора, посада, номер службового посвідчення)

(контактна інформація: адреса проживання, 
номер мобільного телефону, адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про переведення на посаду прокурора в окружній прокуратурі та про намір

пройти атестацію

На підставі пункту 10 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (далі -  Закон) прошу 
перевести мене на посаду прокурора в окружній прокуратурі і для цього 
допустити до проходження атестації.

З умовами та процедурами проведення атестації, визначеними у Порядку 
проходження прокурорами атестації, затвердженому наказом Генерального 
прокурора (далі -  Порядок), ознайомлений (ознайомлена) та погоджуюся.

Зокрема, підтверджую, що я усвідомлюю та погоджуюся, що у разі 
неуспішного проходження будь-якого з етапів атестації, передбаченого Порядком, 
а також за умови настання однієї з підстав, передбачених пунктом 19 розділу II 
“Прикінцеві і перехідні положення” Закону, мене буде звільнено з посади 
прокурора.

Крім того, погоджуюсь із тим, що під час проведення співбесіди та 
ухвалення рішення кадровою комісію може братися до уваги інформація, 
отримана від фізичних та юридичних осіб (у тому числі анонімно), яка не підлягає 
додатковому офіційному підтвердженню.

Для цілі проходження атестації, яка включає оцінку моєї професійної 
компетентності, професійної етики та доброчесності, даю згоду кадровим комісіям 
і робочим групам на повний та безпосередній доступ до інформації, визначеної у 
пункті 15 розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону, з метою її 
обробки, перевірки та використання під час атестації, включаючи інформацію з 
обмеженим доступом і таку, що містить персональні дані, а також даю згоду на 
надсилання мені комісіями, у разі необхідності, письмових запитань щодо 
професійної етики та доброчесності.
(дата) (підпис)



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З

№ 33&

« /У » грудня 2019 року місто Київ

Про внесення змін до Порядку 
проходження прокурорами атестації, 
затвердженого наказом Генерального 
прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221

Відповідно до пункту 9 розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», керуючись 
статтею 9 Закону України «Про прокуратуру»

Н А К А З У Ю :

1. Внести зміни до Порядку проходження прокурорами атестації, 
затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року №221.

1.1. Пункт 6 розділу V «Інші питання, пов’язані із проведенням атестації 
прокурорів» викласти в такій редакції:

«6. Рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації є 
підставою для видання наказу Генерального прокурора, керівника регіональної 
(обласної) прокуратури про звільнення відповідного прокурора на підставі 
пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру». 
Відповідний наказ Генерального прокурора, керівника регіональної (обласної) 
прокуратури може бути оскаржений прокурором у порядку, встановленому 
законодавством».

2. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний прокурор Р. Рябошапка


