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З прийняттям нового Кримінально-виконавчого кодексу України 

(далі – КВК України) законодавець уперше закріпив громадський вплив у 

переліку основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених (ч. 3 ст. 

6 КВК України) [1]. Чинне законодавство, детально регламентуючи режим 

виконання й відбування покарання, створює передумови для досягнення 

мети виправлення, яке із завдання перетворюється на складник комплексної 

мети покарання. Така зміна є важливою, оскільки визначення виправлення як 

мети надає йому більшої вагомості й зобов’язує органи й установи 

кримінально-виконавчої системи намагатися досягти її закріплення[5]. 

Ефективна соціально-виховна та психологічна робота є 

цілеспрямованою діяльністю персоналу установ виконання покарань, 

підпорядкованою виправленню й ресоціалізації засуджених. Однак 

досягнення свідомого відновлення засудженого у соціальному статусі 

повноправного члена суспільства, повернення його до самостійного 

загальноприйнятого соціально-нормативного життя у суспільстві неможливе 

без участі у цьому процесі, поряд із уповноваженими державними 

структурами, широкого кола громадськості [2, с. 155]. 

Відповідно до ст. 124 КВК України діяльність громадськості 

спрямована на виправлення засуджених і попередження злочинності в місцях 

позбавлення волі; громадськість залучається до морального, правового, 

трудового, естетичного, фізичного, санітарно-гігієнічного виховання 

засуджених, а також до інших видів, що сприяють становленню їх на 

життєву позицію, яка відповідає правовим нормам і вимогам суспільно 

корисної діяльності [1]. 

Громадськість у протидії пенітенціарному рецидиву провадить свою 

діяльність у певних формах, під якими, як правило, розуміють «реалізацію 

ними завдань щодо захисту інтересів і прав засудженого всіма дозволеними 

законом способами» [3, с. 124]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 25 КВК України об’єднання громадян та 

засоби масової інформації, релігійні та благодійні організації, окремі особи в 
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порядку, встановленому цим Кодексом і законами України, можуть надавати 

допомогу органам та установам виконання покарань у виправленні 

засуджених і проведенні соціально-виховної роботи [1]. Важливо зазначити, 

що нормою останньої редакції КВК України закріплено новий суб’єкт, який 

має право на участь у виправленні та ресоціалізації засудженого, –  засоби 

масової інформації. 

Громадськість отримала право на контроль за діяльністю установ 

виконання покарань,  найбільш поширена форма якого закріплена в ч. 2 ст. 

25 КВК України, де передбачено, що громадський контроль за дотриманням 

прав засуджених під час виконання кримінальних покарань у виправних 

колоніях, арештних домах, виправних центрах та слідчих ізоляторах 

здійснюють спостережні комісії, а у виховних колоніях – піклувальні ради 

[1]. Спостережні комісії та піклувальні ради діють на підставі Положення 

про спостережні комісії та Положення про піклувальні ради при спеціальних 

виховних установах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.04.2004 р. № 429 (в ред. від 19.11.2012 р.).  

Відповідно до ч. 1 ст. 24 КВК України особи, які мають право без 

спеціального дозволу відвідувати установи виконання покарань, переважно 

обираються громадою (народні депутати, голови місцевих рад та ін.) [1]. 

Саме вони можуть здійснювати контроль за законністю процесу виконання 

відбування покарання, позитивно на нього впливати, а також брати участь у 

заходах, пов’язаних із профілактикою злочинів у місцях позбавлення волі, 

адже, як зазначає К. І. Василенко, на жаль, умови ізольованого утримання 

осіб, які порушили кримінально-правові приписи, ще не є цілковитою 

запорукою неможливості допущення з їх боку рецидиву злочину [2, с. 156]. 

Крім представників громадськості й інші особи, а також близькі 

родичі засуджених можуть відвідувати установи виконання покарань за 

спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління 

зазначеними установами [1]. 

Особлива роль участі громадськості у процесі виправлення та 

ресоціалізації засуджених належить релігійним організаціям, або церковним 

інститутам, які являють собою систему установ і форм діяльності, 

покликаних задовольняти релігійні потреби, а також регламентувати, 

контролювати та певним чином регулювати поведінку віруючих відповідної 

конфесії [4, с. 30]. 

Відповідно до ст. 128 КВК України в колонії можуть допускатися 

лише представники тих релігійних організацій, які зареєстровані у 

встановленому законом порядку [1]. 

Зважаючи на різноманітність форм участі, ефективність діяльності 

громадськості у протидії пенітенціарному рецидиву значною мірою залежить 
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від раціонального та своєчасного їх поєднання. Усі вони  спрямовані на 

забезпечення дотримання встановлених правил поведінки в установах 

виконання покарань та формування в особи, яка перебуває в місцях 

позбавлення волі, правослухняної поведінки [3, с. 125]. 

Громадський вплив і контроль за поведінкою засуджених має свій 

порядок, інтенсивність, передбачає дисциплінуючу та корегуючу дію на 

засудженого, натомість участь громадськості є лише одним із засобів 

виправлення й ресоціалізації поряд з режимом відбування та виконання 

покарання, соціально-виховною роботою, дотриманням порядку відбування 

покарання,  загальноосвітнім і професійно-технічним навчанням [5]. Отже, 

як убачається, лише комплексне застосування всіх цих засобів дозволить 

досягти мети виправлення і ресоціалізації засуджених. 

Не останню роль у цьому мають відігравати спеціалісти – соціальні 

психологи, позаяк зміни в особистості можливо виявити лише завдяки 

психологічним і педагогічним методам і навичкам. Психологи, які працюють 

в кримінально-виконавчих установах, мають відстежувати і своєчасно 

реагувати на будь-які зрушення – як позитивні, так і негативні. На основі 

спостережень їх можна й необхідно прогнозувати, щоб адекватно й 

своєчасно реагувати на них. У результаті змін в особистості засуджений 

повинен стати готовим до правослухняної поведінки [5].  

Слід наголосити, що будь-який вплив на засудженого, в тому числі й 

громадський, буде марним, якщо у виправленні та ресоціалізації не буде 

заінтересований сам засуджений, а також якщо цьому не сприятимуть ті, на 

кого державою покладений такий обов’язок 
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