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РОЗБІЖНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ» 

ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМ 

КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ 

У ст. 51 Кримінального кодексу України (далі – КК України) 

закріплений перелік видів покарань, розташованих у певному порядку, 

відповідно до ступеня їх суворості, що утворює певну їх систему. Даний 

перелік є вичерпним.  

Зазначені законодавцем у вказаній статті 12 видів покарань 

співвідносяться між собою не тільки за ступенем їх суворості, а й за іншими 

підставами.  

Так, за порядком їх призначення всі види покарань поділяються на 

основні, додаткові й ті, які можуть бути призначені як основні, так і як 

додаткові. Також покарання можна класифікувати на ті, що пов’язані з 

позбавленням волі та альтернативні ув’язненню. До останніх належить такий 

вид покарання, як громадські роботи. 

Громадські роботи – є новелою в українському законодавстві. 

Прийнятий у 2001 р. новий КК України, а у 2003 р. Кримінально-виконавчий 

кодекс України (далі – КВК України) відобразили ті кардинальні зміни й 

новели, що відбулися в системі кримінальних покарань, з урахуванням 

напрацювань вітчизняної і зарубіжної теорії та практики. 

Згідно з одними науковими джерелами громадські роботи в їх 

сучасному виді вперше були введені в Англії та Уельсі у 1975 р. як санкція, що 

є альтернативною тюремному ув’язненню. Інші науковці зазначають, що 

громадські роботи вперше у світовій практиці були введені до Кримінального 

кодексу Швейцарії, які застосовувалися на той час лише щодо неповнолітніх 

осіб у віці від 7 до 18 років. 

Хоча точно не визначено час застосування такого виду покарання, як 

громадські роботи, але важливим є те, що вони поряд з іншими санкціями 

поширилися в багатьох країнах світу. Зараз громадські роботи як вид покарання 

використовуються у Великій Британії, Грузії, Данії, Голландії, Франції, Швеції, 

Португалії, Російській Федерації та в багатьох інших державах світу. 

Передбачене законодавством багатьох держав покарання, що полягає у 
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виконанні засудженим примусових безоплатних робіт на користь держави і 

суспільства, іменується по-різному. Законодавство Великої Британії передбачило 

це як надання безоплатних послуг суспільству; законодавство Іспанії – роботами 

на користь суспільству; в Казахстані – це притягнення до громадських робіт; у 

Франції – роботами в громадських інтересах; у Нідерландах воно називається так 

само, як і в КК України – громадські роботи. 

Вивченням застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 

а саме громадськими роботами займались багато науковців – це І.Г. Богатирьов, 

Ю.В. Бишенський, М.Г. Вербенський, В.М. Дрьомін, B.C. Зеленський,  

С.Ф. Мілюков, О.В. Старнов, С.В. Черкасов, В.Г. Павленко та ін. 

Згідно зі ст. 56 КК України громадські роботи полягають у виконанні 

засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно 

корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. 

Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока 

годин і відбуваються не більш як чотири години на день.  Громадські роботи не 

призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним 

жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям 

строкової служби.  

Отже, за своєю конструкцією громадські роботи є безоплатними і 

виконуються на користь суспільства за місцем проживання засудженого, тобто 

на користь громади. По-друге, вони виконуються у вільний від роботи чи 

навчання час, вид яких зазначається органами місцевого самоврядування. По-

третє, громадські роботи не призначаються чітко визначеному законом колу 

осіб. По-четверте, їх тривалість не може перевищувати чотирьох годин на день. 

Мета кримінально-виконавчого законодавства зазначена у ст. 1 КВК 

України, а саме: кримінально-виконавче законодавство України регламентує 

порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою 

захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для 

виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових 

кримінальних правопорушень як засудженими, так й іншими особами, а також 

запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню із засудженими. 

Згідно з ч. 1 ст. 36 КВК України покарання у виді громадських робіт 

відбувається за місцем проживання засудженого. Громадські роботи полягають 

у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час 

безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 

самоврядування. 

Отже, існують певні розбіжності між визначенням громадських робіт 

за КК і КВК України. Це полягає в тому, що ст. 56 КК України встановлює, що 

громадські роботи передбачають виконання засудженим у вільний від роботи 
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чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, а ст. 36 КВК України  

зазначає, що громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний 

від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт. 

Можуть виникати прогалини у правозастосуванні при визначенні 

поняття «вільний від роботи час» (за КК України) та «вільний від основної 

роботи час» (за КВК України). На практиці виникають розбіжності, бо крім 

основного місця роботи особа може працювати за сумісництвом чи за 

суміщенням посад. І що саме брати до уваги в цій ситуації дуже складне 

питання.  

Для кращого розуміння вказаних понять слід звернутися до доктрини 

трудового права. Так, згідно зі ст. 45 Конституції України кожен, хто працює, 

має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час. 

Законодавчого визначення поняття «час відпочинку» не існує. Проте 

наукою трудового права зазначено, що час відпочинку – проміжок часу, 

протягом якого працівник, що перебуває у трудових правовідносинах, вільний 

від виконання своїх трудових обов’язків і такий час він має право 

використовувати на власний розсуд. 

Згідно з Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України) до 

часу відпочинку віднесено: перерви протягом робочого дня (зміни); перерви 

між робочими днями (змінами); святкові і неробочі дні; відпочинок між 

робочими тижнями; щорічні відпустки. Отже, законодавець протиставляє час 

відпочинку працівника робочому часу. 

Визначення поняття основного місця роботи міститься в Законі України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 08 лип. 2010 р. Згідно з ч. 12 ст. 1 вказаного закону основне 

місце роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного 

трудового договору, де зберігається (оформлена) його трудова книжка, до якої 

вноситься відповідний запис про роботу. 

Відповідно до ст. 21 КЗпП України та постанови Кабінету Міністрів 

України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, 

установ і організацій» від 03.04.1993. № 245 працівники підприємств, установ, 

організацій мають право крім основного трудового договору укладати трудові 

договори про роботу за сумісництвом. При цьому таких договорів може бути 

кілька , тобто працювати за сумісництвом можна не на одному підприємстві. 

Згідно з п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

фінансів України від 28 черв. 1993 р. № 43, сумісництвом вважається виконання 
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працівником, крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах 

трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або 

іншому підприємстві, в установі, організації або у підприємця-фізичної особи.  

Робота за сумісництвом відображається в табелі обліку робочого часу 

та оплачується пропорційно відпрацьованому часу. Факт укладення трудового 

договору на умовах сумісництва має бути відображений у заяві працівника та в 

наказі (розпорядженні) роботодавця. Роботодавець не може вимагати від 

працівника трудову книжку і не несе відповідальності за її збереження.  

Слід розрізняти поняття «сумісництво» і «суміщення». Суміщення 

професій (посад) може здійснюватися на тому самому підприємстві в основний 

робочий час працівника за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу 

виконуваної ним роботи, при цьому тривалість робочого часу повинна бути 

незмінна. Важливим є те, що окремий трудовий договір з таким працівником не 

укладається, а лише видається наказ на такому підприємстві про допущення 

працівника до роботи за суміщенням. У штатному розписі підприємства ці 

посади мають бути визначені як окремі штатні одиниці з відповідними 

посадовими інструкціями. 

Тут виникає певна неузгодженість щодо застосування громадських 

робіт як виду кримінального покарання. Вважаємо, що законодавець має 

узгодити положення двох кодифікованих актів, а саме КК та КВК. Ці два акти 

мають єдину мету, тому не повинні суперечити один одному і не бути 

підставою двоякого тлумачення. Задля запобігання колізій на практиці, а саме 

при застосуванні органами виконання покарань вироків суду в частині 

подальшого виконання покарання до обвинуваченого, ці акти повинні бути 

узгодженими. Адже основною метою кримінально-виконавчого законодавства є 

захист інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для 

виправлення і ресоціалізації засуджених. 
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