
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

НАКАЗ
Ка

« /j» липня 2021 року м. Київ

Про організаційні заходи
із забезпечення скликання та проведення 
всеукраїнської конференції прокурорів

Відповідно до пункту 23 розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 
№ 113-ІХ, керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру»,

НАКАЗУЮ :

1. Скликати 26 липня 2021 року збори прокурорів Офісу Генерального 
прокурора для обрання делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів та 
27-28 серпня 2021 року - всеукраїнську конференцію прокурорів.

2. Керівнику робочої групи з організації скликання та проведення 
всеукраїнської конференції прокурорів, створеної наказом Генерального 
прокурора від 08.07.2021 № 225, забезпечити:

1) до 22 липня 2021 року прийом документів від осіб, які виявили 
бажання бути обраними делегатами на всеукраїнську конференцію прокурорів 
на зборах прокурорів Офісу Генерального прокурора;

2) до 16 серпня 2021 року прийом документів від прокурорів, які 
виявили бажання бути призначеними членами Ради прокурорів України і 
відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

3) упродовж двох робочих днів після завершення прийому документів - 
розміщення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора інформації 
про осіб, які виявили бажання бути обраними делегатами на всеукраїнську 
конференцію прокурорів, та кандидатів у члени Ради прокурорів України і 
відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.
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3. Керівникам обласних, окружних, спеціалізованих на правах обласних 
та окружних прокуратур для обрання делегатів на всеукраїнську конференцію 
прокурорів організувати проведення зборів прокурорів та не пізніше 
27 липня 2021 року надати до Департаменту організаційно-контрольної 
діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального 
прокурора інформацію про обраних делегатів із долученням засвідчених 
витягів із протоколів зборів.

4. Визначити питання, що виносяться на розгляд всеукраїнської 
конференції прокурорів:

1) призначення одинадцяти членів Ради прокурорів України;
2) призначення п’ятьох членів відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження;
3) затвердження та прийняття документів, що належать до компетенції 

всеукраїнської конференції прокурорів;
4) інші питання.
5» Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний прокурор / ////У''") І. Венедіктова


