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Запит щодо надання відомостей про проходження Вами як кандидатом 
добору на заняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в 
кружних прокуратурах, а також спеціалізованих прокуратурах у військовій та 
оборонній сфері (на правах окружних) розглянуто.

Повідомляємо, що відповідно до статті 1 Закону України від 13.01.2011 
№ 2939-VI «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.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не передбачає 
надання роз’яснення, тлумачення та проведення аналізу правових норм 
стосовно конкретних обставин, повідомлених запитувачем інформації.

Ураховуючи викладене інформуємо, що відповідно до пункту 22 
Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, 
затвердженого наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 №11 (зі 
змінами станом на 27.04.2021) (далі -  Порядок) інформація щодо перебігу 
добору (графіки проведення етапів добору, результати складення іспитів, 
загальний рейтинг кандидатів, які успішно пройшли добір, тощо), а також 
щодо проходження стажування оприлюднюється на офіційному вебсайті 
Офісу Генерального прокурора.

Водночас надаємо відомості з протоколу засідання восьмої кадрової 
комісії з добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад в 
окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та 
оборонній сфері (на правах окружних) від 15.09.2021 № 8, в частині, що 
стосується Вас.

Крім того повідомляємо , що згідно пункту 58 Порядку протягом 
одного дня з моменту оприлюднення загального: рейтингу кандидатів, які
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успішно пройшли добір, у випадку прийняття рішення про направлення 
кандидата на проходження стажування на офіційному веб-сайті Офісу 
Генерального прокурора оприлюднюється повідомлення про дату, час та місце 
початку проходження стажування.

Після завершення стажування кадровий підрозділ органу прокуратури 
згідно із загальним рейтингом кандидатів формує остаточний рейтинг із числа 
кандидатів, що успішно пройшли стажування.

Кандидат, який займає вище місце в остаточному рейтингу, має 
переважне право на зайняття вакантної посади, оприлюдненої в оголошенні 
про добір. У разі отримання кількома кандидатами однакової кількості балів 
переважне право на зайняття вакантної посади має кандидат із більшим 
стажем роботи в галузі права, що визначається відповідно до статті 27 Закону 
України «Про прокуратуру».

Відповідно до пункту 59 Порядку кандидати, які успішно пройшли 
співбесіду, однак не увійшли до загального рейтингу кандидатів, можуть в 
установленому порядку претендувати на заміщення вакантних посад, 
оприлюднених в оголошенні про добір, які після завершення стажування не 
були заміщені. Для цього вони можуть подати до кадрової комісії відповідну 
заяву.

У разі незгоди із наданою відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно 
до вимог ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
керівництву Офісу Генерального прокурора України або до суду.

Додаток: на _^арк.

Начальник відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію



Додаток
до протоколу від 15.09.2021 № 8

Восьма кадрова комісія 
з добору на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад в 

окружних прокуратурах і спеціалізованих прокуратурах у військовій та 
оборонній сфері (на правах окружних)

Рішення № 8 
про визначення кандидатів, які успішно пройшли 

добір на посаду прокурора

15 вересня 2021 року м. Київ

Відповідно до пункту 20 розділу П “Прикінцеві і перехідні положення” 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” від 19 вересня 
2019 року № 113-ІХ, Порядку проведення добору на зайняття вакантної 
посади прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора від 
10.01.2020 року № 11, враховуючи результати практичного завдання та 
результати проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата 
вимогам професійної компетентності та доброчесності, а також оцінки рівня 
володіння практичними уміннями та навичками, визнати такими, що успішно 
пройшли добір на посаду прокурора зазначених нижче кандидатів:

№
зп

ПІБ

1. * —

2.
3.
4.
5.
6.

7. Таран Євгеній Олегович
8.

Голова комісії

Секретар комісії



Члени комісії В. Федорук

В. Пивоваров

Е. Салова


