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Ваш запит, що надшшов на адресу електронно'Т пошти прокуратури 
област1 15.04.2020, розглянуто. 

Вщповщно до наданоТ вщдшом фшансування та бухгалтерського облшу 
прокуратури област1 шформацп оплата пращ прокурорських пращвниюв 
прокуратури Харювсько'Т област1 (репонально'Т та мюцевих прокуратур) 
здшснюеться на шдстав1 затвердженого головним розпорядником -
Генеральной) прокуратурою УкраТни штатного розпису станом на 01.01.2020, 
який складено вщповщно до постанови Кабшету Мшютр1в УкраТни (постанова 
Кабшету Мшютр1в Украши вщ 31.05.2012 № 505 «Про упорядкування 
структури та умов оплати пращ пращвниюв оргашв прокуратури» нараз1 е 
чинною). 

У Пшенш Конституцшного Суду Украши вщ 26.03.2020 № б-р/2020 
визначено, що не вщповщае КонституцГТ Украши (е неконституцшним) окреме 
положения пункту 26 роздшу VI «Приюнцев! та перехщш положения» 
Бюджетного кодексу УкраТни у частиш, яка передбачае, що норми 1 положения 
статп 81 Закону Укра'Тни «Про прокуратуру» вщ 14.10.2014 №1697-УП 
застосовуються у порядку та розм1рах, встановлених Кабшетом Мш1стр1в 
Украши, виходячи з наявних фшансових ресурав державного 1 мюцевого 
бюджет1В та бюджет1в фоцщв загальнообов'язкового державного сощального 
страхування. 

При цьому Положения пункту 26 роздшу VI «Приюнцев1 та перехщш 
положения» Бюджетного кодексу Укра'Тни у частиш, яка передбачае, що норми 
1 положения статп 81 Закону УкраТни «Про прокуратуру» вщ 14.10.2014 
№1697-VII застосовуються у порядку та розм1рах, встановлених Кабшетом 
Мш1стр1в УкраТни, виходячи з наявних фшансових ресурс1в державного 1 
мюцевого бюджепв та бюджете фощцв загальнообов'язкового державного 
сощального страхування, визнане неконституцшним, втрачае чиншсть з дня 
ухвалення Конституцшним Судом УкраТни цього Р1шення. 

Порядок виконання цього Пшення пщлягае застосуванню з дня його 
ухвалення Конституцшним Судом УкраТни. 

При цьому Законом УкраТни вщ 19.09.2019 № 113-1Х «Про внесения змш 
до деяких законодавчих акт1в УкраТни щодо першочергових заход1в 13 реформи 
оргашв прокуратури» (дат - Закон №113), який набрав чинност1 25.09.2019, 
запроваджено реформування системи оргашв прокуратури. 

Прокуратура Харювсько! обласп 
19-188вих-20 вщ 22.04.2020 



Так, у частиш 1 статп 7 Закону УкраТни вщ 14.10.2014 № 1697-УП «Про 
прокуратуру» (дат - Закон №1697) слова «регюнальш» та «М1СцевЬ> замшено 
В1ДПОВ1ДНО на «обласш» та «окружш». 

Отже, статтею 15 Закону №1697 зазначено виключний перелж посад в 
обласних та окружных прокуратурах (в редакцп Закону №113). 

Вцщовцщо до абзацу 3 пункту 3 Прикшцевих та перехщних положень 
Закону №113 за прокурорами та кер1вниками репональних 1 мюцевих 
прокуратур збершаеться вщповщиий правовий статус, який вони мали до 
набрання чинност1 цим Законом, при реал1зацп функцш прокуратури до дня Тх 
звшьнення або переведения до обласноТ чи окружноТ прокуратури. На 
зазначений перюд оплата пращ пращвниюв репональних прокуратур та 
мюцевих прокуратур здшснюеться вщповщно до постанови Кабшету Млшстр1в 
УкраТни, яка встановлюе оплату пращ пращвниюв оргашв прокуратури 
(постанова Каб1нету Мшютр1в УкраТни вщ 31.05.2012 №505 «Про 
упорядкування структури та умов оплати пращ пращвниюв оргашв 
прокуратури» (31 змшами). 

Пунктом 7 Прик1нцевих 1 перех1дних положеиьЗакону № 113 передбачено, 
що прокурори, як1 на день набрання чинност1 цим Законом займають посади 
прокурор1в у рег10нальних прокуратурах чи м1сцевих прокуратурах,можуть 
бути переведен! на посаду прокурора в обласних прокуратурах чи окружних 
прокуратурах лише у раз1 усшшного проходження ними атестацп, яка 
проводиться у порядку, передбаченому цим роздшом. 

Також пунктом 4 Прикшцевих 1 перехщних положень Закону №113 
передбачено, що день початку роботи обласних прокуратур та окружних 
прокуратур визначаеться р1шеннями Генерального прокурора. Вказаш р1шення 
публ1куються у газет1 «Голос УкраТни». 

Таким чином Закон №1697 (31 змшами внесеними Законом № 113), а не 
Бюджетний кодекс УкраТни (норма якого визнана неконституцшною), 
передбачае оплату пращ пращвниюв репональних прокуратур та мюцевих 
прокуратур вщповщно до постанови Кабшету М1н1стр1в УкраТни (постанова 
Кабшету М1н1стр1в УкраТни вщ 31.05.2012 № 505 «Про упорядкування 
структури та умов оплати пращ пращвниюв оргашв прокуратури»). 

Розм1р посадових оклад1в прокурорських пращвниюв прокуратури 
ХарювськоТ област1 встановлений у штатному розпис1 станом на 01.01.2020 та 
становить: 

Найменування посади 

М 1 С Я Ч Н И Й 

посадовий 
оклад, 

грн. 
репональна прокуратура 

Прокурор 9 370 
Перший заступник прокурора 8 870 
Заступник прокурора 8 500 
Начальник управлшня 7 930 
Заступник начальника управлшня 7 840 
Т-Татта Т Т Т Ш Г Т Т Т У ш тг т п ттл т п Т Е Л 



Заступник начальника вщдшу 7 660 
Прокурор прокуратури 5 730 

мюцев! прокуратури 
Кер1вник м1СцевоТ прокуратури, втйськовий прокурор 
гаршзону 

8 ООО 

Перший заступник кер1вника м1сцево1 прокуратури, перший 
заступник вшськового прокурора гарн13ону 7 760 

Заступник кер1вника м!сцево1 прокуратури, заступник 
вшськового прокурора гаршзону 7 460 

Начальник вщдшу 6 000 
Заступник начальника вщдшу 5 880 
Прокурор прокуратури 5 660 

Кр1м цього, звертаю Вашу увагу на те, що вщповщно до ст. 19 Закону 
Украши «Про доступ до публ1чноТ шформацп» запит на шформащю, кр1м 
шшого, мае мютити 1м'я (найменування) запитувача. Зпдно 31 ст. 3 Закону 
Украши «Про Сдиний державний демограф1чний реестр та документи, що 
пщтверджують громадянство Украши, посвщчують особу чи и спещальний 
статус» 1м'я особи - це пртзвище, 1м'я та по батьков! ф1зично1 особи. 

Начальник вщдшу оргашзацн 
прийому громадян, розгляду 
звернень та зашгпв 1рошниченко 


