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СПОНУКАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ЗРАЗКОВОЇ  

ПОВЕДІНКИ: МЕТОД «БАТОГА» ЧИ «ПРЯНИКА»? 

Поведінка засуджених до позбавлення волі не завжди є зразковою.  

Влада намагається вплинути на таку поведінку засуджених. Існує вибір: 

застосування «батога» чи «пряника». Що краще буде для засуджених 

результативнішим? 

У Кримінально-виконавчому кодексі (далі – КВК України) з 07.04.2017 р. 

в відбудуться зміни, а саме в частині заходів заохочення і стягнення щодо 

засуджених до позбавлення волі та порядку їх застосування. Законом України 

«Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 

вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і 

стягнення» від 06.09.2016 р. № 1487-VIII (далі – Законом) встановлюються 

одинадцять видів заходів заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених 

волі, замість нинішніх семи заходів.  

До існуючих, таких як подяка; нагородження похвальною грамотою; 

грошова премія; нагородження подарунком; надання додатковим 

короткостроковим або тривалим побаченням; дострокове зняття раніше 

накладеного стягнення; збільшення тривалості прогулянки засудженого, який 

тримаються в дільницях посиленого контролю колоній і приміщеннях 

камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, до двох годин 

додаються:  

– присвоєння почесного звання «кращий за поведінкою», «активний 

учасник самодіяльності» тощо;  

– переведення на поліпшені умови тримання;  

– надання дозволу для виїзду за межі колонії з метою відвідування 

рідних до 7 діб засудженим, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації 

виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами 

тримання та середнього рівня безпеки;  

– дозвіл додатково витрачати гроші для придбання продуктів 

харчування і предметів першої потреби в сумі до 50 відсотків мінімального 

розміру заробітної плати.  

Також ст. 131 доповнюється ч. 8, у якій указується, що адміністрація 

колонії зобов’язана щоквартально проводити оцінювання поведінки особи, 

отримання нею правил поведінки, встановлених цим Кодексом, та правилами 

внутрішнього розпорядку колонії, а також дотримання правил трудового 

розпорядку та вимог безпеки праці та приймати вмотивоване рішення про 
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доцільність або недоцільність застосування до особи, яка відбуває покарання у 

виді позбавлення волі, заходів заохочення. Прийняте рішення відображається в 

індивідуальній програмі соціально-виховної роботи та доводиться до відома 

особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, під підпис. 

Щодо заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі, то 

Закон встановлює такі зміни: – в абз. 6 ч. 1 ст. 132 (дисциплінарний штраф у сумі 

до двох мінімальних розмірів заробітної плати) слово «дисциплінарний» буде 

замінено на «грошовий»; – абз. 8 та 9 ч. 1 ст. 132 (поміщення засуджених 

чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, у дисциплінарний ізолятор з 

виведенням або без виведення на роботу чи навчання на строк до 15 діб, а 

засуджених жінок – до 10 діб та поміщення засуджених, які тримаються в 

приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, в 

карцер без виведення на роботу на строк до 15 діб відповідно) 

п’ятнадцятиденний строк буде замінено на чотирнадцятиденний;  

Частина 2 ст. 132 (вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках 

дитини при виправних колоніях, інваліди першої групи в дисциплінарний 

ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру) не 

поміщаються) та такі покарання як попередження, догана, сувора догана 

залишаються без змін.  

Відповідно до змін, які відбудуться, злісним порушником не буде 

вважатися засуджений, який не виконує законних вимог адміністрації, 

необґрунтовано відмовляється від праці (не менш як три рази протягом року), 

припинив роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів. 

Дуже значні зміни встановлюються Законом щодо порядку накладення 

стягнень. Тепер стягнення повинні накладатися не усно чи письмово, а тільки 

письмово. Стаття 134 (порядок застосування заходів стягнення до осіб, 

позбавлених волі) доповнюється частиною шістнадцятою. Суть цієї частини 

полягає в тому, що адміністрація колонії при встановленні факту порушення 

особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, вимог режиму 

зобов’язана невідкладно розпочати перевірку причин, обставин і мотивів 

вчинення порушення, поведінки цієї особи до вчинення проступку. Потім вона 

вирішує яке саме доцільно накладати стягнення і чи треба його накладати 

взагалі. Також зазначається, що у випадку прийняття рішення адміністрацією 

колонії обмежитися іншими профілактичними заходами, то це має 

відображатися у щоденнику індивідуальної роботи із засудженим та доводитись 

до відома особи під підпис. 

У ст. 135 змінено осіб, які застосовують заходи заохочення і стягнення, 

та обсяг їх повноважень та встановлена процедура дисциплінарного 

провадження. Тепер питання про доцільність застосування стягнення до осіб, 

які відбувають покарання у виді позбавлення волі, вирішується не одноособово 

начальником колонії або особою, яка виконує його обов’язки, а також його 
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прямими начальниками чи заступником начальника колонії, а на засіданні 

дисциплінарної комісії установи виконання покарань. Вказана комісія діє на 

постійній основі, її засідання є повноважними, якщо на них присутні більше 

половини членів дисциплінарної комісії. До складу дисциплінарної комісії 

входять начальник установи виконання покарань, його заступники та 

начальники служб установи, які за своїми функціональними обов’язками 

безпосередньо спілкуються з особами, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі. Очолює дисциплінарну комісію начальник установи 

виконання покарань або особа, яка виконує його обов’язки. На засідання 

дисциплінарної комісії запрошуються й інші особи, присутність яких є 

доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та 

визначення міри відповідальності.  

Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має бути 

повідомлена про місце і час засідання дисциплінарної комісії не пізніше як за 

одну добу до його проведення. Також ця особа має право користуватися 

послугами адвоката або фахівця в галузі права за власним вибором під час 

підготовки до засідання дисциплінарної комісії, який представлятиме її 

інтереси під час засідання комісії. Якщо особа, яка відбуває покарання у виді 

позбавлення волі, не має доступу до адвоката або фахівця в галузі права, 

адміністрація установи виконання покарання зобов’язана надати йому 

можливість звернутися за отриманням правової допомоги до суб’єктів надання 

такої допомоги. 

Проаналізувавши зміни, що відбудуться у КВК України, можна зробити 

висновок, що політика у сфері порядку застосування до засуджених заходів 

заохочення і стягнення спрямована на пом’якшення щодо засуджених. Вони 

отримують більше прав, з’являються нові види заохочень. Все це здійснено з 

метою виховного впливу на засуджених, щоб вони дотримувалися правил 

поведінки, встановлених КВК України та правилами внутрішнього розпорядку 

колонії, а також правил трудового розпорядку та вимог безпеки праці. Вжиття 

таких заходів заохочення до одних засуджених повинно впливати позитивно і 

на інших, спонукати їх поводитися відповідно до вимог, правил, щоб до них 

застосовувалися відповідні заходи. Отже, якщо особа буде прагнути сама мати 

зразкову поведінку, дотримуватися всіх правил і вимог, то це краще вплине на її 

ресоціалізацію, ніж примус. 
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