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гарнізонів (на правах міських). Штатну чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної
плати затверджує Генеральний прокурор України [ 4 ].
Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який має першого
заступника та заступників. Структуру Генеральної прокуратури складають: її керівництво, галузеві
управління, відділи, інші структурні підрозділи. У Генеральній прокуратурі утворюється колегія у складі
Генерального прокурора України (голова), його першого заступника, заступників, прокурора Автономної
Республіки Крим, інших керівних працівників органів прокуратури [ 3 ].
Здійснюючи нагляд за додержанням і застосуванням законів на території України, беручи участь у
законодавчому процесі шляхом участі у засіданнях Верховної Ради України та її органів, інформуючи
депутатів про стан законності в державі тощо, органи прокуратури взаємодіють із законодавчою владою,
сприяючи у виконанні її безпосередніх завдань.
Наглядаючи за додержанням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, іншими органами державного і господарського управління й
контролю і т.д., а також за законністю виданих ними правових актів, прокурор сприяє також здійсненню й
виконавчої влади в рамках закону.
Використовуючи своє, переважно імперативне, право реагувати на незаконні судові рішення (за
аналогією з таким самим, але диспозитивним правом інших учасників судового розгляду) прокурори
допомагають і судовій владі у забезпеченні правосуддя [ 2,с.100].
Отже, реалізуючи свої повноваження, органи прокуратури обслуговують усі три гілки влади. Саме
тому, на відміну від конституцій багатьох держав (РФ, Білорусії та ін.) норми, що регламентують діяльність
прокуратури, у Конституції України розміщені в окремому розділі. Така ситуація, як видається, позитивно
сприяє повазі не лише до судових органів, а й до прокуратури, що також є ознакою правової держави, якою
хоче бути Україна.
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, У СПРАВАХ ПРО ОРГАНІЗОВАНУ
ЗЛОЧИННІСТЬ
Результати наукових досліджень вітчизняних правників, а також матеріалів практики свідчать
про те, що сучасній злочинності властиві організованість, професіоналізм, транснаціональний характер. Її
дія-льність має особливо тяжкі наслідки. Вона становить небезпеку не ли-ше національним інтересам
окремої держави, а й усьому світовому співтовариству, посягаючи на цілий комплекс найбільш
значущих со-ціальних цінностей, таких як життя і здоров’я, честь і гідність, недото-рканність і безпека
людини, безпека суспільства і держави, приватна, суспільна й державна власність тощо.
Злочинні угруповання, проникаючи в органи законодавчої влади й державного управління, у
правоохоронні й судові установи, завдають значних збитків суспільству та державі, а також конкретній
людині, яка відповідно до Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю у державі.
Висока технічна оснащеність злочинних угруповань, наявність у них власної розвідки й контррозвідки,
володіння ними новітніми формами й методами протидії правоохоронним і судовим органам ускладнює ,
а іноді й унеможливлює виявлення ознак вчинюваних ними злочинів [1, с. 5].
Організована злочинність - це складні кримінальні види діяльності, здійснювані в широких
масштабах організаціями й іншими групами, що мають внутрішню структуру, одержують фінансовий
прибуток шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг [2, c. 65 ].
Організовані злочинні групи є невід’ємним структурним елементом організованої злочинності,
фундаментом її подальшого розвитку та змін.
Згідно зі статистичними даними МВС України та Державного комітету статистики України за період
2009—2011 рр. в Україні зафіксовано існування 8 422 організованих злочинних груп, якими за цей час було
вчинено майже 56 727 злочинів. Привертає увагу значне зростання саме кількості злочинних груп.
Досудове розслідування — це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону
діяльність слідчого та органу дізнання, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку і
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використання доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини,
забезпечення правильного застосування закону, охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб.
Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і
досудове слідство, у загальних рисах сформульовані у ч. 2 ст. 29 Закону “Про прокуратуру”. Так, нагляд має
своїм завданням сприяти: 1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав
підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 2) виконанню закону про невідворотність
відповідальності за вчинений злочин; 3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної
відповідальності; 4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; 5)
здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню [3].
Межі прокурорського нагляду обумовлюються його об’єктом
і предметом. За своєю суттю межа — це оцінне поняття, тому що на-званим терміном
позначаються лише відносно визначені поняття, зміст яких виявляється лише з урахуванням конкретних
ситуацій. Це катего-рія, що дозволяє визначити компетенцію органів прокуратури щодо здійснення
нагляду з точки зору встановлення групи нормативних актів, нагляду, кола органів, законність
діяльності яких є піднаглядною про-куратурі, а також обсягу повноважень прокурора.
Варто зауважити, що на даний час серед науковців і практиків не існує єдиної точки зору щодо
такого важливого для теорії прокурорської діяльності питання, як межі прокурорського нагляду взагалі, та
нагляду за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції зокрема. Не випадково А.
І. Миколенко та А. Н. Миколенко справедливо зазначають: здійснюючи нагляду за додержанням та
застосуванням законів, прокурори повинні правильно визначати межі використання своїх повноважень,
щоб, з одного боку, не залишити без реагування встановлені порушення закону, а з другого – не втручатися
в оперативно-господарську діяльність підприємств та не підміняти контролюючі органи, господарських
керівників і посадових осіб органів державного управління [4, с. 66].
Межі прокурорського нагляду можливо визначити через дослідження того, на що повинен бути
спрямований цей нагляд, що аналізує прокурор, а також з яких вимог він виходить (об’єкт та предмет
нагляду) [5, c. 126]. Інші науковці зазначають, що специфіка прокурорського нагляду полягає в тому, що він
розповсюджується практично на всі сфери суспільних відносин в частині, врегульованій правом [6, c. 92].
Утім, поважаючи думку автора, з його позицією важко погодитись, адже у ст. 1 Закону України «Про
прокуратуру» чітко вказано: прокурорський нагляд здійснюється за додержанням і застосуванням законів.
Крім того, така позиція автора занадто розширює межі прокурорського нагляду, що, на нашу думку, може
призвести, врешті-решт, до втручання органів прокуратури у внутрішню діяльність підприємств, установ,
організацій та підміну собою відповідних контролюючих органів.
Особливу актуальність ці питання набувають саме сьогодні, коли якість функціонування органів
прокуратури та їх посадових осіб у розглядуваній сфері потребує системного покращення. У Наказах
Генерального прокурора України постійно наголошується на необхідності зосередження зусиль, на
підвищенні рівня організації прокурорського нагляду з тим, щоб сприяти розкриттю злочинів, захисту
особи, її конституційних прав, а також інтересів держави і суспільства від злочинних посягань при
неухильному додержавні цими органами вимог законності.
Можна зробити висновок, що основним завданням нагляду за додержанням законів підрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю є забезпечення ефективного впливу на результативність роботи
цих підрозділів по виявленню та знешкодженню виключно організованих злочинних угрупувань,
розкриттю та розслідуванню ними злочинів, усуненню причин і умов існування організованої злочинності,
захисту конституційних прав та свобод громадян, інтересів держави та суспільства від злочинних
посягань та забезпеченню відшкодування збитків при неухильному дотриманні вимог чинного
законодавства. Особливу увагу слід приділяти додержанню органами дізнання вимог законів щодо
запобігання виникненню організованих злочинних угруповань, встановленню ними корумпованих
зв’язків з державними службовцями та посадовими особами органів влади і управління, легалізації
коштів, здобутих злочин-ним шляхом, використанню організованою злочинністю у своїх інтересах
суб’єктів підприємницької діяльності, організацій, установ, засобів масової інформації, громадських
об’єднань.
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УЧАСТЬ АДВОКАТА НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Однією з гарантій держави є право громадян на захист суб'єктивних прав та охоронюваних законом
інтересів. Найбільш повному здійсненню права особи на судовий захист значною мірою сприяє юридична
допомога, надання якої передбачена законом. Така допомога громадянам може надаватися в різноманітних
формах, у тому числі й у формі представництва в цивільних, адміністративних та кримінальних справах.
Найбільш досконалою формою надання юридичної допомоги виступає процесуальне представництво
адвоката, оскільки, як правило, громадяни не мають достатніх спеціальних правових знань для особистого
захисту своїх прав, свобод та охоронюваних законом інтересів.
Представництво інтересів громадян та юридичних осіб адвокатом здійснюється також на стадії
виконавчого провадження. Законодавче забезпечення підсумкової стадії – стадії виконання судового
рішення - встановлюється Законом України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження»[1]. Не
зважаючи на те, що в ньому відсутні прямі посилання про безпосередню участь адвоката в виконавчому
провадженні, він також не визначає повноважень адвоката на цій стадій процесу, але разом з тим цим
законом встановлюються не тільки загальні правила представництва сторін , а також коло тих осіб, які не
можуть бути представниками у виконавчому проваджені.
Вказані норми спеціального закону [2], а також діючі норм ЦПК, які регулюють участь
представника, поширюється також і на відносини, що виникають у процесі виконання судових рішень, бо
саме ця стадія завершує юрисдикційну діяльність по захисту суб'єктивних прав громадян та юридичних
осіб. Адже, звертаючись до суду з проханням про визнання чи поновлення своїх порушених прав, позивач у
судовій справі прагне не лише отримати від суду підтвердження, визнання його порушеного права, а й
реалізувати його на практиці, домогтися від протилежної сторони вчинення дій, до яких вона зобов'язана
рішенням суду.
Враховуючите, що діяльність суду по здійсненню правосуддя в сфері захисту прав, свобод та
інтересів осіб завершується постановленням рішення, а цей факт ще не означає досягнення практичного результату, який виявляється лише у виконавчому провадженні. Зважаючи на це, видається бажаною участь
адвоката у виконавчому провадженні з метою захисту прав сторін на завершальній стадії процессу
реалізації особою своїх прав. В зв’язку з цим, договір про надання правової допомоги не повинен
орієнтовувати адвоката виключно на роботу в судовому процесі до моменту вирішення справи, але і
повинен передбачати його участь у процедурі виконання прийнятого судом рішення.
А тому часто із - за відсутності вказаної умови в договорі про надання правової допомоги може
виникнути ситуація, коли особа, звертаючись за правовою допомогою на завершальній стадії
правозахисного процесу, не отримує її, а задоволена судом вимога залишається нереалізованою, сама ж
особа , в інтересах якої було прийнято рішення залишається сам на сам з державним виконавцем і може
минути чимало часу перш ніж її вимоги будуть реально виконані. В такій ситуації подальший розвиток
справи цілком залежатиме від дій державного виконавця.
Все це не означає, що державний виконавець є абсолютним монополістом у даній стадії процесу.
Законом України «Про виконавче провадження» передбачена можливість нагляду за законністю
виконавчого провадження, контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання судових рішень
державним виконавцем з боку начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби, керівника
вищестоящого органу, органів прокуратури .
Однак і активна участь адвоката у виконавчому провадженні сприяє реалізації механізму
правового захисту особи в процесі виконання прийнятих судом рішень. Насамперед, це правове
врегулювання відносин адвоката з клієнтом щодо визначення об’єму його повноважень в процедурі
виконавчого провадження. Повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою і
оформленою відповідно до вимог закону. Обсяг їх залежить від волевиявлення сторони, яку представляє
адвокат, та визначається змістом договору доручення між ним та довірителем. Повноваження адвоката як
представника, в тому числі і на стадії виконання судових рішень, у відповідності п.4. ст.42 [3] ЦПК
України можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об’єднанням, або
договором.
На підставі закону адвокат, як представник на стадії виконання, вправі вчиняти всі процесуальні
дії від імені особи, яку він представляє, окрім випадків, коли особа (боржник) зобов'язана згідно з рішенням

