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На сьогодні можна стверджувати, що громадські організації  відіграють 

надзвичайно важливу роль у розвитку демократичного суспільства, підтриманні 

правопорядку й дотриманні прав і свобод людини. Окрему увагу, на наше 

переконання, необхідно приділити громадським організаціям і їх впливу на 

засуджених під час і після відбування покарань.  

Досить слушно зазначає Н. Калашник: «Реальна і конструктивна участь 

громадськості в діяльності установ виконання покарань є одним з кроків 

створення пенітенціарної системи, притаманної демократичним державам, що 

само по собі передбачає безпосередню відповідальність і участь суспільства в 

роботі з особами, які порушують закон [1, с. 54–55]. 

Необхідно вказати, що К. А. Автухов розглядає участь громадськості в 

діяльності органів та установ виконання покарань як один із принципів 

виконання й відбування покарання, закріплений у ст. 5 КВК [2, c. 44]. 

Досвід провідних демократичних держав світу підтверджує важливість 

та необхідність контролю за діяльністю пенітенціарної системи з боку 

громадянського суспільства, оскільки в цій сфері суспільних відносин існує 

ризик порушення прав людини. Беручи до уваги даний факт, на нашу думку, 

доречно розглянути найбільш яскраві приклади дієвості громадського нагляду в 

зазначеній сфері. Так, у Грузії набула поширення практика проведення 

громадського моніторингу, де при кожному пенітенціарному закладі 

створюється Рада громадського контролю. На сьогоднішній день в Грузії існує 

15 таких комісій, до яких входить 109 осіб. Вони систематично відвідують 

установи, не попереджаючи адміністрацію пенітенціарного закладу. У Великій 

Британії існує Асоціація незалежних відвідувань місць позбавлення волі, яка 

діє вже більше десяти років. Асоціація є неурядовою організацією, яка 

співпрацює з поліцією, поліцейськими радами, місцевими громадами, органами 

державної влади. У США проводить діяльність Американська асоціація 

виправних закладів, що є найстарішою і найбільшою у світі міжнародною 

неприбутковою організацією, яка опікується питаннями роботи виправних 

закладів [3]. Вважаємо, що запозичення досвіду інших держав може сприяти 
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створенню ефективної системи моніторингу та контролю за дотриманням прав 

засуджених і в Україні. Так, передусім необхідно розробити й запровадити 

механізм відкритого залучення представників громадськості до контролю місць 

позбавлення волі, а також налагодити співпрацю з органами й установами 

виконання покарань.  

Висвітлюючи питання діяльності громадських організацій в Україні, 

додамо, що відповідно до ч. 1 ст. 25 Кримінально-виконавчого кодексу України 

(далі – Кодекс) об’єднання громадян та засоби масової інформації, релігійні та 

благодійні організації, окремі особи в порядку, встановленому цим Кодексом і 

законами України, можуть надавати допомогу органам та установам виконання 

покарань у виправленні засуджених і проведенні соціально-виховної роботи.  

Необхідно вказати, що громадський контроль за дотриманням прав 

засуджених під час виконання кримінальних покарань у виправних колоніях, 

арештних домах, виправних центрах і слідчих ізоляторах здійснюють 

спостережні комісії, відповідно до Положення про спостережні комісії від 

01.04.2004 р. № 429, а у виховних колоніях діяльність із громадського контролю 

забезпечується піклувальними радами [4]. Схожі органи передбачені і 

кримінально-виконавчим законодавством інших країн. До прикладу, за ч. 1 ст. 

23 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації від 18.12.1996 р.: 

«Громадський контроль за забезпеченням прав людини у виправних центрах, 

виправних установах і дисциплінарних військових частинах здійснюють 

громадські спостережні комісії» [5]. Згідно з ч. 1 ст. 150 Кодексу виконання 

кримінальних покарань Республіки Таджикистан від 06.08.2001 р.: «Для 

надання допомоги адміністрації виховної колонії в організації навчально-

виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази при виховній 

колонії створюється піклувальна Рада з представників державних підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань і громадян» [6]. 

Одним із важливих кроків для України стало також прийняття Закону 

України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 р., у 

п. 5 ч. 1 ст. 1 якого наводиться перелік суб’єктів соціального патронажу, до яких 

належать і громадські організації [7]. 

Не можна оминути увагою також Закон України «Про пробацію» від 

05.02.2015 р. Так, ст. 20 даного Закону передбачає здійснення волонтерської 

діяльності, пов’язаної з пробацією, а ст. 21 – взаємодію органу пробації з 

органами влади, підприємствами, установами та організаціями [8]. Таким 

чином, можемо стверджувати, що на сьогодні вплив громадськості дедалі 
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більше зростає, а це, безумовно, є позитивним фактором і сприяє виправленню 

засуджених. 

Крім того, участь у громадському контролі широкого кола ініціативних 

і зацікавлених громадян, на наш погляд, є однією з головних складових 

дотримання прав засуджених. На жаль, в Україні робота в даному напрямі ще 

тільки розпочата, а також існує низка прогалин, які потрібно нівелювати. Отже, 

для покращення ситуації вбачається за доцільне піти шляхом США та створити 

громадську організацію, діяльність якої стала б акумулюючим фактором у 

впливі на кримінально-виконавчу систему України. Необхідно також зазначити, 

що декларативність прийнятих державою рішень, недостатність владних 

повноважень громадських організацій у вжитті заходів контролю за 

дотриманням прав і свобод засуджених у виправних закладах пенітенціарної 

системи, недосконалість системи подання скарг на дії керівництва виправного 

закладу, якщо такі дії порушують трудові, соціальні права засуджених, – це 

основні питання, які потрібно вирішувати вже сьогодні для дотримання прав і 

свобод засуджених, а також покращення умов їх утримання й створення більш 

стійкого плацдарму для ресоціалізації в майбутньому.  
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