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Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен має право на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Засуджений 

користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, 

які визначені законом і встановлені вироком суду (ч. 3 ст. 63 Конституції 

України) [1]. 

Згідно зі ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені 

мають право на охорону здоров’я в обсязі, встановленому основами 

законодавства України про охорону здоров’я, за винятком обмежень, 

передбачених законом. Охорона здоров’я забезпечується системою медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням 

безоплатних і платних форм медичної допомоги. Засудженому гарантується 

право на вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у 

тому числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади психіки та 

поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх 

письмовою згодою пройти курс лікування від зазначених захворювань [2]. 

Однак правова реалізація даної статті є прямо залежною від об’єктивних 

обмежень, що визначаються вироком суду, кримінально-виконавчим 

законодавством, режимом тримання засуджених.  

Зазвичай питання щодо забезпечення належного права засуджених 

на охорону здоров’я розглядають побічно в контексті правового статусу, 

режиму органів і установ виконання покарань, порядку відбування покарань 

(Л. П. Оніка, М. В. Романов, А. Х. Степанюк). 

Стан забезпечення реалізації засудженими права на охорону 

здоров’я й отримання належної медичної допомоги останнім часом 

перебуває у вкрай несприятливому вигляді. За матеріалами прокурорських 

перевірок, основними недоліками в організації охорони здоров’я є 

неукомплектованість штату медичних працівників, недостатня кількість 

необхідних ліків та медичних засобів невідкладної допомоги, несвоєчасне 
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виявлення, діагностування та профілактика захворювань, особливо 

хронічних, незабезпечення належного лікування у слідчих ізоляторах як 

осіб, хворих на інфекційні хвороби важких форм, так і осіб, які страждають 

психічними аномаліями. 

З часом виявлені проблеми, незважаючи на вжиття невідкладних 

заходів, не зникають, а лише видозмінюються чи накопичуються. 

З метою встановлення чіткого порядку надання медичної допомоги 

засудженим з урахуванням Європейських пенітенціарних правил 1987 р. 

затверджено наказом Міністерства юстиції України «Порядок організації 

надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі» від 15.08.2014 

р. Цей наказ закріплює основні аспекти організації надання належної 

медичної допомоги засудженим, а також порядок взаємодії закладів охорони 

здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами 

охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги засудженим. 

У закладах охорони здоров’я ДКВС України передбачено надання 

екстреної медичної допомоги, первинної медичної допомоги, спеціалізованої 

(вторинної) медичної допомоги, здійснюються санітарно-гігієнічні та 

протиепідемічні заходи, проводиться реабілітаційне лікування після 

захворювань і травм [3]. 

Політика охорони здоров’я в установах виконання покарань повинна 

бути невід’ємною частиною національної системи охорони здоров’я та 

сумісна з нею [4]. 

Межі реалізації права засуджених на охорону здоров’я можна 

визначити на організаційному та функціональному рівнях. 

Організаційний рівень реалізації права засуджених на охорону 

здоров’я передбачає визначення видів закладів охорони здоров’я. У зв’язку з 

цим функціонують управління охорони здоров’я та медико-санітарного 

забезпечення ДКВС України. До складу управлінь входять: відділ організації 

медичного забезпечення та контролю за лікарськими засобами; відділ 

контролю за соціально-небезпечними захворюваннями та санітарно-

епідеміологічного нагляду. 

Функціональний рівень полягає у засудженні особи до покарання, 

що не передбачає ізоляції від суспільства. У цьому випадку засуджений 

одержує медичні послуги в загальному порядку обслуговування населення. 

У випадку засудження особи до покарань, що передбачають ізоляцію від 

суспільства, має місце спеціальний режим медичного обслуговування. У 

місцях позбавлення волі організовуються необхідні лікувально-

профілактичні заклади, а для лікування засуджених, які хворіють на активну 

форму туберкульозу, – заклади на правах лікувальних. Для спостереження та 

лікування хворих на інфекційні захворювання в медичних частинах колоній 
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створюються інфекційні ізолятори. Порядок надання особам, які позбавлені 

волі, медичної допомоги, організації і проведення санітарного нагляду, 

використання лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних 

установ охорони здоров’я і залучення з цією метою їх медичного персоналу 

визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України і 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я [2].  

Доцільним є введення суворої відповідальності за заподіяння смерті 

засудженим неналежними умовами тримання. Оскільки в більшості випадків 

саме неналежні умови тримання засуджених є причиною захворювань серед 

них. Іншими причинами є неефективні медичні огляди, неефективне та 

недостатнє лікування засуджених. До речі, засуджений, який не «пройшов 

повного курсу лікування» від хвороб, що загрожують оточуючим, 

обмежується в деяких правах та не отримує, наприклад, можливості бути 

переведеним до дільниці соціальної реабілітації. Що стосується посадових 

та службових осіб кримінально-виконавчих установ, то вони не несуть будь-

якої відповідальності за незабезпечення належного медичного 

обслуговування засуджених [5]. 

Отже, слід конкретно визначити систему закладів охорони здоров’я, 

які можуть надавати медичну допомогу в загальному та спеціальному 

порядках, оскільки в кримінально-виконавчому законодавстві досить 

хаотично регламентовані дані аспекти. Окрім цього, головною проблемою 

недосконалого функціонування програми гарантування права засудженого на 

охорону свого здоров’я є недостатнє матеріально-фінансове забезпечення 

установ виконання покарань, адже більшість з них перебувають у вкрай 

незадовільному стані та об’єктивно не в змозі забезпечити нормальні умови 

перебування засуджених у місцях позбавлення волі.  
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