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Актуальність теми зумовлена необхідністю осмислення й пошуку 

способів усунення деяких неузгодженостей законодавства щодо 

застосування заходів безпеки в установах виконання покарань, зокрема в 

кримінально-виконавчих установах (далі – КВУ) у зв’язку з останніми 

змінами в кримінально-виконавчій політиці нашої держави, важливістю 

забезпечення реалізації прав і свобод людини. 

Так, загальновідомо, що основним чинником, який безпосередньо 

впливає на ефективність запроваджених реформ, модернізації та наближення 

до європейських і світових стандартів кримінально-виконавчої системи 

України, є люди, які в ній працюють. Варто зауважити, що до цього часу 

питання безпеки персоналу КВУ не знайшли вичерпного нормативно-

правового врегулювання в частині організації і забезпечення державного 

захисту персоналу органів і установ виконання покарань [1, c. 302–303]. 

Необхідно зазначити, що безпека – це стан, коли кому-небудь чи 

чому-небудь ніщо не загрожує [2, c. 115], це гарантія, необхідна умова 

життєдіяльності особи, суспільства, держави, що дозволяє їм зберігати та 

збільшувати духовні та матеріальні цінності, відсутність небезпек та загроз 

для об’єкта [3, c. 232]. 

Як слушно зауважує О. В. Ткачова, проблема безпеки персоналу 

виправних колоній має комплексний характер. Вона не вичерпується тільки 

захистом від злочинних посягань з боку засуджених, а включає у себе захист 

осіб, які працюють в установах, від дії небезпечних технічних, медичних й 

інших несприятливих факторів, що посилюються в місцях позбавлення волі. 

До них можна віднести використання технічних засобів, подолання 

руйнівних можливостей яких перетворюється останнім часом у проблему 

підтримання громадської безпеки [3, c. 233].  

Аналіз законодавчих положень, які встановлюють правові засади 

функціонування органів та установ виконання покарань, свідчить, що 

правовий захист їхнього персоналу має тісний взаємозв’язок із їхнім 

правовим статусом [4,c. 270]. 
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Варто зазначити, що головними нормативно-правовими актами, які 

регламентують питання забезпечення безпеки персоналу КВУ, є: закони 

України «Про Державну кримінально-виконавчу службу», «Про оперативно-

розшукову діяльність», Кримінальний кодекс України та Кримінально-

виконавчий кодекс України (далі – КВК України). 

Аналізуючи нормативно-правові акти, можна виокремити такі 

засоби забезпечення безпеки персоналу КВУ: режим; застосування 

спеціальних заходів безпеки (фізична сила, спеціальні засоби, вогнепальна 

зброя тощо); норми кримінального права, які передбачають відповідальність 

за посягання на життя, здоров’я працівників правоохоронних органів. 

Виходячи з практики діяльності кримінально-виконавчих установ можна 

дійти висновку, що перевага надається саме застосуванню спеціальних 

заходів безпеки у виді фізичної сили та спеціальних засобів [1, c. 303].  

Правові підстави застосування заходів безпеки закріплені в цілій 

низці законодавчих та нормативно-правових актів: КВК України (ст. 106 

«Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

зброї»), Законі України «Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України»  

(ст. 18 «Права та обов’язки посадових і службових осіб органів і установ 

виконання покарань, слідчих ізоляторів» та ст. 19 «Застосування сили 

персоналом Державної  кримінально-виконавчої служби України», ст. 22 

«Правовий захист осіб рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої служби») тощо [1, c. 304]. 

Аналізуючи вищевикладене, треба зазначити, що підстави та 

порядок застосування заходів безпеки мають доволі суттєві розбіжності й 

потребують подальшого доопрацювання. Зокрема, у ч. 3 ст. 106 КВК України 

закріплено, що до неповнолітніх забороняється застосовувати заходи 

фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю, крім випадків вчинення ними 

групового або збройного нападу, який загрожує життю і здоров’ю персоналу 

колонії чи інших осіб, або збройного опору. Однак це не дає гарантії захисту 

персоналу виховних колоній у разі вчинення дій, зазначених у ч. 1 ст. 106 

КВК України [1, c. 304]. 

Отже, підбиваючи підсумки, вважаємо за необхідне зазначити, що 

законодавчі акти потребують більш точного регламентування підстав і 

порядку застосування заходів безпеки персоналу установ виконання 

покарань на основі пріоритетності забезпечення прав і свобод людини та з 

урахуванням міжнародних стандартів. 
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