”7 кроків до покращення роботи прокурора”
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Хочеться розпочати своє ессе з відзначення історичного моменту цього
конкурсу, який відбувається вперше і важливим моментом є те, що
Генеральна Прокуратура України хоче знати якими якостями повинен
володіти прокурор на думку студентів юридичних факультетів - майбутньої
правової еліти та майбутніх працівників прокуратури. Такий підхід є
абсолютно новим і позитивним. Генеральна Прокуратура України зможе
дізнатись які вимоги ставлять до працівників прокуратури студенти - юристи
- їхня майбутня зміна.
Прокуратура - надзвичайно важливий орган без успішного функціонування
якого не можна говорити про побудову правової та демократичної держави.
Оскільки зараз органи прокуратури реформуються до кращих європейський
та світових стандартів виникає важливе питання : якими якостями повинен
володіти сучасний працівник прокуратури ?
Оскільки конкурс є творчим, ми застосували креативний підхід і з’ясували,
що прізвище нашого генерального прокурора складає абревіатуру з таких
якостей як : Л - лідерство координації, У - удосконалення, Ц - цінність
захисту прав, Е - ефективність, Н - непорушність принципів, К компетентність, О - оперативність.
Кожна з цих якостей є невід‘ємною для успішної діяльності прокуратури та
побудови правової держави. Отож давайте детальніше розглянемо кожну з
якостей якими повинна володіти сучасна прокуратура України.
Л- лідерство координації.
Прокуратура повинна бути лідером у координації роботи правоохоронних
органів. Тому необхідно законодавчо розширити повноваження прокуратури
щодо координації діяльності правоохоронних органів для забезпечення їх
успішної діяльності. Сьогодні в Україні немає органу, який би виконував такі
функції і правоохоронні органи працюють відокремлено один від одного, без
належної співпраці та координації своєї діяльності. Варто зазначити, що під
координацією не мається на увазі прокурорський нагляд, а саме забезпечення
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органів,співпраці між ними, успішного виконання завдань які перед ними
ставить суспільство та держава. Тому прокуратура повинна бути лідером у

координації, це необхідно передбачити на законодавчому рівні та закріпити
координаційну функцію органам прокуратури.
У - удосконалення.
Прокуратура України повинна вдосконалюватись відповідно до кращих
європейських та світових стандартів. Причому удосконалення повинно
включати в себе перехід до нових технологій. Це дозволить зробити
діяльність органів прокуратури ефективнішою, причому значно зменшивши
зусилля та затрати часу.
Час та зусилля які будуть зекономлені шляхом запровадження інноваційних
технологій можна буде направити на виконання працівниками більшої
кількості завдань які раніше потребували більшої витрати робочого часу та
зусиль. Також невпинно вдосконалюватись професійний, інтелектуальний та
психологічний рівень працівників. Це можна забезпечити тренінгами,
курсами, проведенням семінарів, круглих столів, конференцій для
працівників які будуть присвячені актуальній для їх професійної діяльності
тематиці.
Ще одним важливим чинником є підняття престижу органів прокуратури.
Для цього на базі прокуратур усіх рівнів варто організовувати
правопросвітницькі заходи присвячені діяльності прокуратури для різних
категорій населення. Працівник прокуратури повинен стати для громадян
прикладом високої професійності, моралі та захисником їхніх прав та свобод.
Ц- цінність захисту прав.
Оскільки захист та забезпечення прав та свобод людини і громадянина є
одним із пріоритетів правової держави, прокуратура повинна робити все, щоб
ці права не були порушені і вживати всіх можливих заходів для їх
забезпечення та своєчасно присікати їх порушення.
Для цього органам прокуратури варто налагодити співпрацю з
омбудсменами. Також велика увага має бути спрямована на захист та
забезпечення прав людини в процесі досудового розслідування та в
установах виконання покарань. Варто звертати особливу увагу на
недопущення порушення цих прав з боку правоохоронних органів в процесі
слідства, під час допитів та інших процесуальних дій.
Прокуратура повинна стати для громадян органом який захищає їхні
конституційні права та свободи. Необхідно повністю розвіяти радянські та
пострадянські стереотипи коли суспільство уявляло прокуратуру як
караючий та всеохоплюючий орган контролю.
Е- ефективність.
Робота органів прокуратури повинна бути ефективною на усіх рівнях. Для
зростання ефективності необхідно запровадити в процесі роботи новітні
технології і забезпечити вміння працівників працювати з новим обладнанням,
запровадити нові підходи до організації робочого процесу, зробити основний

акцент не на кількість виконаної роботи і забезпечення показників, а на
якісний та своєчасний результат. Також необхідно вдосконалити систему
заохочень і стягнень для працівників та всіляко підтримувати високий
ентузіазм і заохочувати творчий підхід до роботи. Кожен працівник повинен
комфортно почувати себе в колективі для належного виконання своїх
службових обов`язків. Ефективність роботи органів прокуратури залежить
від багатьох чинників забезпечення яких зробить виконання виконання
функцій покладених на прокуратуру державою максимально успішним.
Н- непорушність принципів
Згідно Закону України « Про прокуратуру» принципами її діяльності є :
принципи верховенства права, законності, справедливості, неупередженості
та об’єктивності, територіальності, презумпції невинуватості, незалежності
прокурорів, політичної нейтральності, недопустимості втручання органів
прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади,
поваги до незалежності суддів, прозорості діяльності прокуратури,
неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки. Всі
вищеперелічені принципи повинні неухильно бути дотриманими
працівниками прокуратури. Варто зазначити, що кожен прокурор повинен не
лише дотримуватись цих принципів , але й повністю розділяти їх і розуміти,
що робота в прокуратурі це не просто зайнятість, а почесна місія перед
суспільством та державою. Саме тому непорушність принципів є
надзвичайно важливим для прокурора і спокуси та сумніви які спонукають
до їх порушення є абсолютно неприйнятними.
К- компетентність.
Працівники прокуратури повинні бути компетентними для успішного
здійснення своєї діяльності та виконання поставлених перед ними завдань.
Окрім відповідного рівня освіти та професійної підготовки прокурор має
володіти і високими моральними якостями, бути психологічно стійким до
зовнішніх впливів на свою лужбову діяльність, бути прикладом
доброчесності та порядності для оточуючих та належно поводити себе за
межами служби. Тому було б доцільно проводити перевірку професійних та
психологічних якостей прокурорів не лише при прийомі на роботу, а й
періодично шляхом тестування за результатами якого буде складатись
динаміка підвищення чи зниження професійних якостей під час роботи у
прокуратурі. Також працівники прокуратури повинні невпинно
самовдосконалюватися, підвищувати свій професійний рівень та
розширюючи свій кругозір.
О- оперативність
Прокуратура повинна виконувати покладені на неї завдання оперативно в
найкоротші строки. Затримки в розслідуванні різного роду справ негативно
впливають на результат розслідування, а часто навіть не дають можливості
його завершити. Для усунення цієї проблеми варто визначити чіткі межі

процесуальних дій із закріпленням термінів розслідування різних категорій
справ. Це необхідно для того, щоб справи розслідувались максимально
оперативно, так сказати ”по гарячим слідам”, оскільки з часом вже набагато
важче з’ясовувати усі обставини справи і це ще більше затягує процес
розслідування.
Такими на моє переконання є 7 кроків до покращення роботи прокурора.
Вважаю що запровадивши такі нововведення робота органів прокуратури
стане ефективнішою, прозорішою та ближчою до суспільства.

