
 

243 

 

 

А. В. Ярова, 
студентка V курсу 2 групи 

міжнародно-правового факультету, 

Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків  

 

ГРОМАДСЬКИЙ ВПЛИВ ЯК ЗАСІБ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ 

 

Важливе місце в системі виправлення і ресоціалізації засуджених 

відводиться громадському впливу. Даний термін вперше закріплено у 

Кримінально-виконавчому кодексі України 2003 р. з метою розширення засобів 

виправлення і ресоціалізації засуджених і надання допомоги особам, 

звільненим від відбування покарання. Досягнення такої мети нерозривно 

пов’язане з удосконаленням концептуальної основи громадського впливу і 

встановленням оптимального співвідношення обсягу застосування до 

засуджених засобів виправлення і ресоціалізації. На думку С. Ю. Лукашевича, 

громадськість відіграє важливу роль у протидії постпенітенціарному рецидиву, 

що зумовлено самою природою злочинності як різновиду перманентних 

соціальних практик. Їх сприймання, нейтралізація найглибших, 

фундаментальних детермінант – справа перш за все самого суспільства, його 

громадського активу [1]. 

Громадський вплив – це, на нашу думку, один із найбільш ефективних 

засобів впливу на засуджених, які відбувають покарання, не пов’язані із 

позбавленням волі. Вдаватися до цього засобу слід у співпраці з релігійними 

об’єднаннями, громадськими організаціями і благодійними фондами [3]. 

Громадський вплив на осіб, умовно-достроково звільнених від 

відбування покарання, а також виховна робота з ними організовуються 

спостережними комісіями і здійснюються громадськими організаціями і 

трудовими колективами за місцем роботи або навчання і за місцем проживання 

цих осіб. Спостережні комісії, служби у справах неповнолітніх, центри 

соціальних служб для молоді, а також громадські організації і трудові 

колективи можуть надавати своїх представників і доручати їм (за їх згодою) 

систематичне проведення виховної роботи і контролю за поведінкою осіб, 

умовно-достроково звільнених від відбування покарання.  

Відповідно до завдань, які стоять перед спостережними комісіями, 

значна частка їх роботи має проводитися в місцях позбавлення волі. У той же 

час додамо, що основними завданнями спостережних комісій є: 

– організація громадського контролю за дотриманням прав і законних 

інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання; 
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– сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і 

ресоціалізації засуджених і створенні належних умов для їх тримання; 

– залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності та громадян;  

– організація виховної роботи з особами, умовно-достроково 

звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх 

поведінкою протягом не відбутої частини покарання; 

– надання допомоги в соціальній адаптації особам, звільненим від 

відбування покарання, у тому числі по амністії [2]. 

З урахуванням викладеного можна зробити висновок, що громадський 

вплив дозволяє підвищити якість роботи персоналу органів і установ виконання 

покарань, з одного боку, і допомагає належній відкритості і прозорості 

застосування до засуджених засобів виправлення і ресоціалізації – з іншого. 

Також засобом виправлення і ресоціалізації засуджених на різних стадіях 

відбування ними покарання, який має на меті надання правової, психологічної і 

медичної допомоги засудженим і особам, звільненим від відбування покарання. 
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