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Шановний Сергію Івановичу! 
 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України на лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.07.2020           

№ 23555/0/2-20 розглянуло Ваш запит на отримання публічної інформації       
від 06.07.2020 і в межах компетенції повідомляє. 

Законом України „Про прокуратуру” від 14.10.2014 № 1697-VII             

(далі – Закон № 1697) передбачено правові засади організації і діяльності 
прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського 
самоврядування, а також систему прокуратури України. Відповідно до статті 4 
Закону організація та діяльність прокуратури України, статус прокурорів 
визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України, 
чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення, в тому числі і заробітна 
плата прокурорів, є елементами статусу прокурорів (соціального, матеріально-

побутового забезпечення) (статті 81 – 84 Закону № 1697).  

Статтею 81 Закону № 1697 визначено, що заробітна плата прокурора 
регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-

правовими актами. 
Разом з цим, пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України „Про 

Державний бюджет України на 2015 рік” та пунктом 26 розділу VI „Прикінцеві 
та перехідні положення” Бюджетного кодексу України встановлено, що норми і 
положення, зокрема статті 81 Закону № 1697 застосовуються у порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 
фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
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Отже, оскільки запровадження положень статті 81 та ін. Закону                
№ 1697-VII потребувало додаткових фінансових ресурсів Урядом             

від 30.09.2015 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 763 „Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р.   
№ 505”, якою було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України     
від 31.05.2012 № 505 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників органів прокуратури” (далі – Постанова № 505), де додатки до цієї 
постанови викладено у новій редакції та до якої в подальшому вносились 
відповідні зміни, зокрема і у частині підвищення посадових окладів прокурорів. 

Верховною Радою України від 19 вересня 2019 року було прийнято Закон 
України № 113-IX „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (далі – Закон    
№ 113), норми якого спрямовано на запровадження першочергових і, багато в 
чому, тимчасових заходів, пов’язаних передусім із кадровим 
перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів, 
а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні 
теоретичні знання та практичні навички, на конкурсних засадах зайняти посаду 
прокурора у будь-якому органі прокуратури.  

Відповідно до норм Закону № 113 розпочато реформу органів 
прокуратури шляхом утворення Офісу Генерального прокурора, обласних та 
окружних прокуратур. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1155 „Про 
умови оплати праці прокурорів” було врегульовано питання оплати праці 
прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур. 

Водночас згідно з Рішенням Конституційного Суду № 6-р/2020         
від 26.03.2020 окреме положення пункту 26 розділу VI у частині, яка 
передбачає, що норми і положення статті 81 Закону № 1697 зі змінами 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого 
бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, визнано таким, що не відповідає Конституції України         
(є неконституційним) та втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним 
Судом України цього Рішення. 

Відповідно до статті 151
2
 Конституції України рішення та висновки, 

ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не 
можуть бути оскаржені. 

Отже, з 26.03.2020 відповідно до Рішення Конституційного Суду              
№ 6-р/2020 від 26.03.2020 оплата праці прокурорів, які займають посаду 
прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних 
прокуратурах має здійснюватися виходячи із норм статті 81 Закону № 1697. 



 

 

 

3 

Тобто з 26.03.2020, у зв’язку з набранням чинності Рішення 
Конституційного Суду № 6-р/2020 від 26.03.2020, підвищено посадові оклади 
прокурорів, які займають посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, 
обласних прокуратурах, окружних прокуратурах з одночасною зміною 
структури заробітної плати. 

Також принагідно зазначаємо, що Міністерством розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України „Про визнання такою, що втратила 
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1155”. 

Водночас пунктом 3 розділу II Прикінцеві і перехідні положення Закону 
№ 113 встановлено, що за прокурорами та керівниками регіональних, місцевих 
і військових прокуратур, прокурорами і керівниками структурних підрозділів 
Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, 
який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій 

прокуратури до дня їх звільнення або переведення до Офісу Генерального 
прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений період 
оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних 
прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, яка встановлює оплату 
праці працівників органів прокуратури. 

З огляду на викладене, до внесення відповідних змін, на працівників 
Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих 
прокуратур, військових прокуратур до дня їх звільнення або переведення до 
Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури 
продовжують поширюватись норми Постанови № 505. 

При цьому повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-

правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер. 
 
 

З повагою 
 
Заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                                Юлія СВИРИДЕНКО 
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