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у випадку скоєння ними правопорушень чи злочинів а також задля 

профілактичної та виховної робіт. 
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Актуальність дослідження адміністративно-правових засад 

взаємодії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації поля-

гає у необхідності визначити такі способи взаємодії прокуратури 
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із органами влади, які б забезпечували найбільш ефективне здійс-

нення функцій даного органу. 

Метою даної доповіді є встановлення основних напрямів вза-

ємодії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації з питань 

виконання покладених на неї функцій. 

Предметом доповіді є нормативно-правові регулювання взає-

модії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації. 

В процесі виконання покладених неї функцій органи прокура-

тури взаємодіють з органами як виконавчої, так і законодавчої 

влади. Взаємодія із органами законодавчої влади може передба-

чати розгляд депутатських запитів та учать в роботі слідчих комі-

сій або рахункової палати Верховної Ради України.  

Зокрема, згідно зі ст. 86 Конституції України та ст. 19 Закону 

України «Про статус народного депутата України» народний де-

путат України має право на сесії Верховної Ради України зверну-

тися із запитом в тому числі і до органів прокуратури. А керівник 

органу прокуратури зобов'язаний повідомити народного депутата 

України про результати розгляду його запиту [2; 4]. Порядок розг-

ляду депутатських запитів в органах прокуратури регулюється Ін-

струкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого 

прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою 

наказом Генерального прокурора України від 20 грудня 2017 року. 

Конституційний Суд України у своєму рішенні окреслив  

коло питань, з приводу яких народний депутат не може звертатися 

із запитами до прокуратури. Відповідно до п. 1.1. Рішення Консти-

туційного Суду України у справі № 1-19/2000 від 11 квітня 2000 

року народний депутат України не має права звертатися до органів 

прокуратури і прокурорів з вимогами, пропозиціями чи вказівками 

у конкретних справах з питань підтримання державного обвинува-

чення в суді, представництва інтересів громадянина або держави в 

суді у випадках, визначених законом, нагляду за додержанням зако-

нів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, діз-

нання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при ви-

конанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. [7]. Отже, законодавство встановлює 
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як вимоги до запитів народних депутатів до прокуратури, так і по-

рядок їх розгляду органами прокуратури. 

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про тимчасові 

слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України 

дані комісії мають право залучати до участі в розслідуванні праців-

ників органів прокуратури України [6]. Порядок взаємодії Генера-

льної прокуратури України із Рахунковою палатою Верховної ради 

України визначений спільним наказом даних органів влади від 16 

червня 2005 року «Про порядок взаємодії з питань підготовки, по-

дання, розгляду матеріалів перевірок та інформування про резуль-

тати їх розгляду. вжиття заходів прокурорського реагування». Та-

ким чином, законодавчі і підзаконні акти передбачають підстави та 

порядок взаємодії органів прокуратури як зі слідчими комісіями 

Верховної Ради України, так і з рахунковою палатою. 

Характеризуючи взаємодію органів прокуратури із такими 

суб’єктами публічної адміністрації, як органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, варто зазначити, що згідно із п. 2 ч. 1 ст. 

2 Закону України «Про прокуратуру» до функцій прокуратури на-

лежить представництво інтересів держави в суді у випадках, визна-

чених законом. Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про про-

куратуру» прокурор здійснює представництво в суді законних інте-

ресів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів 

держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чи-

ном здійснює орган державної влади, орган місцевого самовряду-

вання чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого 

віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 

органу [5]. Зазначимо, що захист інтересів держави в порядку позо-

вного провадження може відбуватися в цивільному, господарсь-

кому або адміністративному судочинстві.  

Процесуальний підстави участі прокурора у цивільному, госпо-

дарському та адміністративному судочинстві встановлені у ч. 3 ст. 

56 ЦПК України, ч. 3 ст. 53 КАС України та ч. 3 ст. 56 ГПК України. 

Т. О. Дунас наводить такі характеристики участі прокурора у циві-

льному процесі: по-перше, представництво прокурором є офіційним 

(публічним) представництвом конституційного рівня, що має зна-

чення самостійної функції прокуратури; по-друге, таке представни-

цтво здійснює особливий орган, який не має особистого інтересу, 

завжди і всюди є охоронцем закону, виступає від імені держави на 
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користь громадянина, держави, суспільства [1, С. 64]. М. М. Руденко 

зазначає, що представництво прокурором інтересів держави в адмі-

ністративному суді – це підфункція представницької функції проку-

ратури, яка полягає у здійсненні прокурорами від імені держави 

процесуальних та інших (досудових) дій, спрямованих на захист у 

суді інтересів держави у публічно-правових відносинах [8, С. 104]. 

Таким чином, для участі прокурора у цивільному, господарському 

або адміністративному процесі із позовом в інтересах держави по-

винні існувати відповідні процесуальні підстави. Сутність предста-

вництва полягає у здійсненні встановлених законодавством проце-

суальних дій.  

Порядок взаємодії із конкретними органами влади щодо по-

дання позовів до суду встановлюються у підзаконних актах. На-

приклад, спільним наказом Державної податкової адміністрації, 

Державного казначейства та Генеральної прокуратури України 

«Про взаємодію між органами державної податкової служби, дер-

жавного казначейства та прокуратури щодо захисту інтересів дер-

жави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування 

податку на додану вартість» від 18 червня 2010 року затверджено 

порядок звернення даних органів влади до прокуратури для по-

дання позовів до суді із вимогами до суб’єктів господарювання 

щодо стягнення податку на додану вартість. 
Важливим напрямом взаємодії органів прокуратури із 

суб’єктами публічної адміністрації є інформування представниць-
ких органів влади про результати діяльності прокуратури. Відпо-
відно до ч. 2 і ч. 3 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» Гене-
ральний прокурор особисто не менше одного разу на рік звітує пе-
ред Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяль-
ність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статис-
тичних та аналітичних даних. Керівники обласних та окружних 
прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, 
на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не 
менш як двічі на рік інформують населення відповідної адмініст-
ративно-територіальної одиниці про результати діяльності на цій 
території шляхом надання узагальнених статистичних та аналіти-
чних даних [5]. Згідно із п. 40 ч. 1 ст. 26 і п. 36 ч. 1 ст. 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування» на пленарних засіданнях 
місцевої ради заслуховується інформація прокурорів про стан 
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законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського по-
рядку та результати діяльності на відповідній території [3]. Даний 
напрям взаємодії органів прокуратури із суб’єктами публічної ад-
міністрації набуває вагомого значення, оскільки забезпечує глас-
ність і відкритість в діяльності органів прокуратури, формує пози-
тивну громадську думку. 

Таким чином адміністративно-правові засади взаємодії проку-
ратури з суб’єктами публічної адміністрації закріплені законодав-
чими та підзаконними актами, які встановлюють статус народного 
депутата, органів прокуратури, органів місцевого самоврядування, 
здійснення судочинства в судах України та порядок обміну інфор-
мацією з окремими органами влади. Подібна взаємодія відбува-
ється в процесі розгляду депутатських запитів, участі прокурорів в 
роботі слідчих комісій та рахункової палати Верховної Ради Укра-
їни, зверненні із позовами в порядку цивільного, господарського 
та адміністративного судочинства для захисту інтересів держави, 
інформуванні представницьких органів влади про свою діяльність.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ЗАКУПІВЕЛЬ ЕНЕРГОСЕРВІСУ 

Протягом 28 років незалежності Україна здійснює велику кі-

лькість реформ, зокрема задля досягнення енергетичної незалеж-

ності та раціонального використання енергетичних ресурсів. Стан 

витрат енергоресурсів в Україні на одиницю ВВП характеризу-

ється надзвичайно високими рівнями, внаслідок зношеності інфра-

структури, а також залежності від імпорту енергоносіїв. Необхід-

ність економії енергоносіїв обумовлює пріоритетність  енергозбе-

реження та енергоефективності для політики уряду. Згідно з Енер-

гетичною стратегією України на період до 2035 року [1] «держава 

повинна мінімально інвестувати, але максимально сприяти ство-

ренню стимулюючого інвестиційного клімату». Для чого, та вра-

ховуючи потребу у підвищенні рівня енергоефективності, впрова-

дження заходів енергосервісу (ЕСКО) у бюджетному та комуналь-

ному секторі визначено урядом як одне із основних завдань для 

економіки в цілому та в секторах економіки на визначений період 

стратегічного планування до 2035 року. 

Енергосервіс є комплексом організаційно-правових та фінан-

сових заходів, завдяки яким створюється можливість скорочення 

споживання енергоресурсів, підвищенням прагматизму та вимог-

ливості до енергоощадних заходів. Внаслідок багаторазового під-

вищення цін на природний газ і тарифів на опалення, попит на по-

слуги ЕСКО зростає, поєднуючи інтереси замовників та 
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