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Актуальність теми дослідження зумовлена поширенням практики

застосування кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, в

структурі яких значне місце відведено громадським і виправним роботам. Так,

за даними Державної пенітенціарної служби України, станом на 1 жовтня

2013 р. у 697 підрозділах кримінально-виконавчої інспекції на обліку

перебувало 5158 осіб, засуджених до кримінального покарання у виді

громадських робіт, та 2811 осіб, засуджених до покарання у виді виправних

робіт [1]. Забезпечення додержання прав даного контингенту засуджених

потребує якісного прокурорського нагляду, що визначає важливість

теоретичних розробок за вказаною темою.

Проблеми прокурорського нагляду за законністю виконання

кримінальних покарань у виді громадських та виправних робіт були предметом

наукових досліджень таких учених,  як П.  М.  Каркач,  М.  В.  Косюта,

М. Й. Курочка, А. В. Лапкін, В. І. Прищепа та ін. Разом із тим в їхніх працях
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питанням результатів прокурорської перевірки додержання законів при

виконанні покарань у виді громадських та виправних робіт належної уваги не

приділялося.

Вказані теоретичні прогалини потребують заповнення і розробки

рекомендацій науково-методичного характеру з удосконалення оформлення та

використання в практичній діяльності результатів відповідних наглядових

перевірок прокуратури у даній сфері, що визначає мету даної наукової статті.

Оформлення результатів перевірки в науковій юридичній літературі

відноситься до заключного етапу прокурорської перевірки додержання законів

[4, c. 75]. Цей етап включає в себе узагальнення прокурором стану додержання

законів при виконанні покарань у виді громадських та виправних робіт,

складання підсумкового документу за результатами перевірки, підготовку і

внесення актів прокурорського реагування.

Підсумковий документ, що складається прокурором за результатами

перевірки, в нормативних джерелах називається довідкою (п. 10.6 наказу

Генерального прокурора України № 7 гн від 12.04.2013 р. «Про організацію

прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень

у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян»

[12]) або доповідною запискою (п. 7 Положення про порядок проведення

органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і

застосуванням законів (далі – Положення) [9]).

Форму довiдки вироблено практикою. У ній вказується дата i мiсце її

складання, особа (особи), яка проводила перевiрку, посадовi особи, присутнi

при перевiрцi. Крім того, відповідно до п. 7.1 Положення в доповідній записці

мають бути зазначені: підстави проведення перевірки; фактичні дані,

встановлені у ході її здійснення; встановлені порушення законів та пропозиції

щодо вжиття заходів прокурорського реагування до їх усунення, притягнення

до відповідальності винних службових осіб, відшкодування завданих збитків;

пропозиції щодо можливості повернення оригіналів документів у разі їх
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витребування під час перевірки.

Отже, у довiдцi висвiтлюють основні питання, що перевiрялися, а також

яким чином усунуто порушення, виявленi пiд час попередньої перевiрки. У ній

необхiдно вiдображати характер виявлених порушень закону, прізвища та

посади осiб, якi їх допустили; данi про вжитi заходи щодо усунення порушень

закону та поновлення прав засуджених, якi внесено у документи

прокурорського реагування чи якi слiд внести на усунення виявлених

порушень; пропозицiї щодо iнших шляхiв реалiзацiї та використання

результатiв перевiрки; ефективнiсть вiдомчого контролю з боку ДПтСУ,

регiональних управлiнь внутрiшнiх справ, а також контролю з боку

спостережних комісій. Важливо також висловити пропозицiї щодо реалiзацiї та

використання результатiв перевiрок (внесення документiв прокурорського

реагування, розгляду на оперативних або мiжвiдомчих нарадах тощо) [11,

c. 418]. Крім того, варто наголосити, що довідка за наслідками перевірки має

бути короткою. Не слід перенасичувати її цифровими даними, що не

стосуються стану законності при виконанні судових рішень [6, c. 46], необхiдно

вказати лише тi, що свiдчать про ступiнь поширення порушень законiв та

впливають на фактичний стан виконання їx вимог.

Узагальнення практики дозволяє виявити такі основні недоліки при

оформленнi результатiв перевiрок: форма i змiст довiдок перевiрок, як правило,

шаблоннi; листи-орiєнтування, позитивний досвiд iнших прокуратур при

перевiрках враховуються рiдко; порушення перiодичностi перевiрок у

вiдповiдних органах i установах, а також строків направлення до прокуратур

вищого рiвня копiй довiдок i документiв прокурорського реагування, внесених

за їх результатами; не зазначається, яким чином усунуто порушення, виявлені

попередніми перевiрками; довiдки перевiрок часто перенасиченi статистичними

даними без їх аналiзу i правової оцiнки; довiдки за результатами комплексних

перевiрок свiдчать про їх неповноту (не завжди висвiтлюються всі основні

питання, якi належить перевiрити); роль вiдомчого та позавiдомчого контролю

за станом, що складається в кримінально-виконавчій інспекції та інших
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органах, зазначається вкрай рiдко; у документах прокурорського реагування не

завжди конкретизуються виявленi порушення (яку норму i якого закону

порушено), посадовi особи, якi їх допустили, вжитi щодо усунення виявлених

порушень заходи, поновлення порушених прав осiб, вимоги про притягнення

винних до вiдповiдальностi.

Довiдка складається у кількох примірниках і пiдписується особою

(особами), якi брали участь у перевiрцi. У відповідних методичних

рекомендаціях вказується, що з довідкою ознайомлюються начальник

кримінально-виконавчої інспекції (старший інспектор) для усунення виявлених

порушень. У необхідних випадках з нею ознайомлюють начальника органу

внутрішніх справ або його заступника, який за розподілом обов’язків відповідає

за роботу дільничних інспекторів міліції [8, c. 25]. Це необхідно з метою

забезпечення прозорості, а також профілактичного впливу наглядової

діяльності. Крім того, відповідно до п. 10.6. галузевого наказу № 7 гн копії

довідок про результати перевірок та документів прокурорського реагування у

десятиденний строк необхідно надсилати до прокуратур вищого рівня, а

прокурорам районів у містах – до прокуратур міст з районним поділом. Таким

чином, значення довідки полягає в тому, що вона є резолютивним актом

перевірки, що фіксує виявлені порушення закону, а також створює формальні

підстави для подальшого вирішення питання про необхідність внесення актів

прокурорського реагування [10, c. 104].

Як справедливо зауважується в науковій юридичній літературі, складання

акта перевірки не виключає, а передбачає внесення актів прокурорського

реагування за наявності достатніх до того підстав [13, c. 179]. Варто погодитися

з тим, що рішення, які приймаються за результатами перевірок, фіксуються у

відповідних актах реагування прокурора на виявлені порушення законів і

підзаконних нормативних актів, тобто шляхом складання таких актів

реалізується група повноважень прокурора, спрямована на усунення порушень

закону [2, c. 131–133].

Отже, за наявності виявлених порушень закону прокурор повинен
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підготувати і внести відповідний акт прокурорського реагування. Правовими

формами реагування прокурора на виявлені порушення законів при виконанні

кримінальних покарань у виді громадських та виправних робіт, передбаченими

статтями 23, 24, 45 Закону України «Про прокуратуру», є подання, постанова,

вказівка.

У сучасних умовах найбільш поширеним актом прокурорського

реагування на виявлені порушення закону є подання. Відповідно до ст. 23

Закону України «Про прокуратуру» подання – це акт реагування прокурора на

виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо: 1) усунення порушень

закону, причин та умов, що їм сприяли; 2) притягнення осіб до передбаченої

законом відповідальності; 3) відшкодування шкоди; 4) скасування нормативно-

правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із

законом; 5) припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових

осіб.

Подання з відповідними вимогами вноситься прокурором, його

заступником керiвнику територіального органу кримінально-виконавчої

інспекції чи органу внутрішніх справ. Відповідний прокурор має бути

повідомлений про результати розгляду подання та вжиті заходи у визначений

ним строк, що обчислюється з дня отримання подання та не може бути меншим

10 днів. Якщо подання внесено до колегіального органу, останній повідомляє

про день його розгляду прокурору, який вправі особисто взяти участь у

засіданні цього органу.

Якщо прокурором встановлено, що за поданням не вжито вiдповiдних

заходів до усунення порушень закону та притягнення до відповідальності

винних у вчиненні порушення закону осіб, прокуророві доцільно внести

подання до вищестоящого органу, або ж звернутися до суду. Проте в окремих

випадках встановити це буває важко, оскільки у вiдповiдях керiвникiв ДПтСУ

за результатами розгляду документiв прокурорського реагування, як правило,

зазначається лише те, що вони розглянутi та винних осіб притягнуто до

дисциплінарної вiдповiдальностi. У той же час не зазначається, що виявлені у
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ході перевірки порушення закону усунуті, а прокурори часто погоджуються з

такою iнформацiєю. З огляду на це прокурори мають конкретизувати заявлені у

поданні вимоги, а у разі їх повного або часткового невиконання – докладати

зусиль для подальшого усунення порушень закону.

У зв’язку із цим важливим засобом реагування на виявлені порушення

закону при здійсненні цього нагляду є звернення до суду. Відповідно до ч. 5

ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», у разі відхилення подання в цілому

чи частково або неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, а

також якщо подання не вносилося, прокурор може звернутися до суду щодо:

1) визнання незаконним нормативно-правового акта відповідного органу

повністю чи в окремій його частині; 2) визнання протиправним рішення чи

окремих його положень і щодо скасування або визнання нечинним рішення чи

окремих його положень; 3) визнання протиправними дій чи бездіяльності,

зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій. Для

звернення прокурора з позовом до суду встановлюється 15-денний строк, що

обчислюється з дня одержання повідомлення про відхилення подання або в разі

неповідомлення прокурора про результати розгляду подання з дня закінчення

визначеного прокурором строку для його розгляду.

Вiдповiдно до ст. 24 Закону України «Про прокуратуру», у разі виявлення

в діянні посадової особи або громадянина ознак адміністративного

правопорушення прокурор, його перший заступник, заступник виносить

мотивовану постанову про ініціювання притягнення особи до адміністративної

відповідальності. Постанова про ініціювання притягнення особи до

адміністративної відповідальності підлягає розгляду повноважною посадовою

особою або відповідним органом у 10-денний строк з дня її надходження, якщо

інше не встановлено законом. У постанові прокурора обов’язково зазначається,

ким і яке положення закону порушене та в чому полягає порушення.

Окремо слiд зупинитись на таких формах документiв прокурорського

реагування, як постанови та вказiвки, передбаченi ст. 45 Закону України «Про

прокуратуру». Цi документи реагування вносяться при виявленнi порушень,
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пов’язаних з порядком i умовами виконання кримінальних покарань, є

обов’язковими i пiдлягають негайному виконанню, тому їх можна вважати

спеціальними актами реагування на порушення при виконанні кримінальних

покарань у виді громадських та виправних робіт.

Такий документ реагування у сфері, що розглядається, як вказiвка

характерний для прокурорського нагляду за законністю виконання судових

рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, що передбачають

обмеження особистої свободи громадян, і пов’язаний з додержанням

встановлених законодавством порядку і умов виконання кримінальних

покарань у виді громадських та виправних робіт. Як слушно зазначає

Р. В. Лемак, вказівка прокурора являє собою документ або усну вимогу, що

визначає певне завдання відповідним компетентним особам органів і установ

виконання покарань з метою додержання встановлених законодавством

порядку і умов тримання засуджених, порядку виконання покарання [5, c. 86].

Вказівка прокурора може бути як письмовою, так i усною. Усні вказiвки

спрямованi на усунення поодиноких, незначних порушень. Така вказівка

прокурором надається лише за умови можливості негайного усунення

порушення. Зазначена вказівка підлягає обов’язковому відображенню в

матеріалах перевірки. Письмовi вказiвки викладаються в довiдцi перевiрки або

окремим документом. Змiст i форма вказiвки, як окремого документу

реагування, виробленi практикою. У даному документi може бути поставлене

питання і про притягнення до вiдповiдальностi службових осiб, якi допустили

порушення закону. Вказiвка може вноситися прокурорськими працiвниками,

якi проводили перевiрку.

Постанова – це письмовий акт прокурора, що виноситься у випадку

недодержання адміністрацією місць тримання затриманих, попереднього

ув’язнення, місць позбавлення волі, виконання інших покарань і застосування

заходів примусового характеру встановленого законодавством порядку та умов

тримання в них осіб та містить вимогу про негайне усунення виявлених

порушень законів.
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При здійсненні нагляду за законністю виконання кримінальних покарань

та інших примусових заходів своєю постановою прокурор скасовує будь-які

незаконні рішення посадових осіб (зазвичай оформлені як постанови) щодо

порядку і умов тримання заарештованих і позбавлених волі, а також осіб, до

яких застосовані заходи примусового характеру. Крім того, постанова в якості

спеціального акта реагування, як правило, виноситься прокурором при

звільненні осіб, які незаконно перебувають у місцях обмеження або

позбавлення волі чи необґрунтовано піддані заходам дисциплінарного впливу

(поміщення у дисциплінарний ізолятор, поміщення в карцер, переведення до

приміщення камерного типу) тощо [3, c. 41]. Проте не виключається, що

постанови можуть застосовуватися і при здійсненні прокурорського нагляду за

додержанням законів при виконанні покарань у виді громадських та виправних

робіт. Так, у відповідних методичних рекомендаціях зазначається, що незаконні

постанови начальника кримінально-виконавчої інспекції прокурор скасовує

своєю постановою [7, c. 40]. Отже, постанова як акт прокурорського реагування

при здійсненні нагляду за законністю виконання кримінальних покарань у виді

громадських та виправних робіт повинна застосовуватися досить широко.

У постанові зазначаються виявлені порушення закону, підстави і мотиви

прийнятого рішення, сформульовані вимоги прокурора щодо їх усунення та про

негайне виконання постанови. Вона підписується прокурором і завіряється

печаткою. Даний акт реагування має імперативний характер і є обов’язковим

для виконання.

На підставі викладеного можна дійти висновку щодо важливості

правильного оформлення і належного використання результатів прокурорських

перевірок при здійсненні нагляду за законністю виконання кримінальних

покарань у виді громадських та виправних робіт. Своєчасно складена і

змістовна довідка дає підстави оцінити якість проведеної перевірки, а також

обґрунтувати необхідність застосування певних актів прокурорського

реагування. У свою чергу, від адекватного обрання останніх залежить усунення

виявлених порушень законів та запобігання їх вчиненню в майбутньому, що
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виступає кінцевою ціллю прокурорського нагляду за законністю виконання

кримінальних покарань у виді громадських і виправних робіт.
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Рассмотрены проблемы оформления и использования результатов прокурорской
проверки соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний в виде общественных и
исправительных работ. Определены требования к справке, составляемой по результатам
прокурорской проверки. Проанализироваы акты прокурорского реагирования, которые
вносятся с целью устранения выявленных во время проверки нарушений закона. Выявлены
пробелы и недостатки в их законодательном регулировании и практической реализации,
предоставлены предложения по их устранению.

Ключевые слова: прокурорский надзор, соблюдение законов при исполнении
уголовных наказаний, прокурорская проверка, акты прокурорского реагирования,
общественные и исправительные работы.

Babkova V. S. Results of public prosecutor's check of observance of laws at execution
of punishments in the form of public and corrective works.

Рroblems of registration and use of results of public prosecutor's check of observance of
laws at execution of criminal punishments in the form of public and corrective works are
considered. Requirements to the reference made by results of public prosecutor's check are defined.
Acts of public prosecutor's reaction which are brought for the purpose of elimination of the
violations of the law revealed during check are investigated. Gaps and shortcomings of their
legislative regulation and practical realization are revealed, offers on their elimination are
provided.

Key words: public prosecutor's supervision, observance of laws at execution of criminal
punishments, public prosecutor's check, acts of public prosecutor's reaction, public and corrective
works.


