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На Ваш запит надаємо копії наказів про призначення на посади в Офісі 
Генерального прокурора Донського О.І., Гунька О.Б. та Супруна О.О.

Одночасно інформуємо, що відповідно даних автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи «Кадри \УЕВ» Пономарьов Д.О. обіймає 
посаду прокурора Нікопольської окружної прокуратури, у зв’язку з чим Ваш 
запит у цій частині відповідно до вимог частини 3 статті 22 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» направлено до Дніпропетровської обласної 
прокуратури.

Разом з цим, роз’яснюємо, що відповідно до статті 1 Закону України від 
13.01.2011 № 2939-УІ «Про доступ до публічної інформації» публічною є 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Законом України «Про прокуратуру» (далі -  Закон), іншими законодавчими 
та відомчими актами розроблення для прокурорів посадових інструкцій не 
передбачено.

Разом з цим відповідно до статті 8 Закону, пункту 6.2 наказу Генерального 
прокурора від 07.08.2020 № 365 «Про загальні засади організації роботи в 
органах прокуратури України» (далі — наказ № 365-2020), пункту 2.3 Регламенту 
Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора), 
затвердженого наказом Генерального прокурора України від 18.01.2019 № 8, 
(далі -  Регламент) завдання і функції самостійних структурних підрозділів Офісу 
Генерального прокурора, права й обов’язки їхніх працівників визначаються у 
положеннях, які затверджуються наказами Генерального прокурора.

Положення про запитуваний самостійний структурний підрозділ наказами 
Генерального прокурора не затверджувалося.

Офіс Генерального прокурора 
№27/3-1648ВИХ-21 від 07.05.2021



Водночас наразі є чинними Положення про Департамент процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із 
масовими протестами у 2013 -  2014 роках, Офісу Генерального прокурора, 
затверджене наказом Генерального прокурора від 15.06.2020 № 276 (копія 
додається) та Положення про Департамент організації і процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, 
нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного 
обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора, 
затвердженого наказом Генерального прокурора від 29.09.2020 № 465 (копія 
додається).
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