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У статті розглядається розвиток законодавства щодо соціальної адаптації 

осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк, у період 1991-2012 рр. та аналізуються заходи, спрямовані 
на вдосконалення цього процесу.
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Серед чинників існування й 
відтворення рецидивної злочин-
ності певне місце займає відсут-
ність належних заходів соціаль-
ної адаптації осіб, які відбувають 
чи відбули покарання у місцях 
позбавлення волі. На несвоєчас-
ність або недостатність таких за-
ходів указувалося в навчальній і 
науковій літературі ще радянсь-
кої доби [Див.: 6, с. 225; 5, с. 143, 
144; 8, с. 319; 13]. Проте в той час 
цими проблемами радянська 

влада сильно не переймалась, а 
соціальна допомога вказаним 
особам у більшості випадків зво-
дилася до формальної разової 
співбесіди з працівниками ор-
ганів внутрішніх справ і направ-
ленням на працевлаштування [7, 
с. 269].

На сьогоднішній день окремі 
аспекти підготовки засуджених 
до звільнення, до соціальної 
адаптації й соціального патрона-
жу висвітлювались у працях 
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О. М. Бандурки, В. С. Батирга-
реєвої, В. І. Борисова, Т. А. Де-
н и с о в о ї ,  О .  М .  Н е ж и в е ц ь , 
О. І. Опанасенкова, А. Х. Степа-
н ю к а ,  Б .  М .  Т е л е ф а н к о , 
В. М. Трубникова, І. С. Яковець, 
А. О. Ярового [Див.: 1 − 3; 9; 10; 
12] та деяких інших науковців. 
Але комплексного аналізу зако-
нодавства, що регулює процес 
соціальної адаптації осіб, які від-
бувають чи відбули покарання у 
місцях позбавлення волі, його 
розвитку і впливу на правовий 
статус засуджених не проводи-
лося, що й обумовило мету цієї 
публікації.

Звернення до проблем со-
ціальної адаптації вказаних осіб 
на державному рівні в Україні 
вперше відбулося тільки на по-
чатку 90-х років ХХ ст. у зв’язку з 
нагальною необхідністю рефор-
мування системи відбування 
кримінальних покарань, яка вже 
не повною мірою виконувала пок-
ладені на неї завдання. Зокрема, 
в Основних напрямах реформи 
кримінально-виконавчої системи 
в Українській РСР [15] було за-
значено, що в державі не нала-
годжено механізму надання со-
ціальної допомоги особам, звіль-
неним з місць позбавлення волі. 
Цим документом передбачалось: 
(1) визначити права й відпові-
дальність республіканських ор-
ганів і громадських організацій з 
надання допомоги особам, які 
відбули покарання, створити 

служби постпенітенціарної опіки 
при службі зайнятості; (2) забез-
печити створення необхідних ма-
теріальних умов для соціальної 
адаптації осіб, які відбули пока-
рання, осіб без певних занять і 
місця проживання, утворити фон-
ди матеріальної допомоги, цент-
ри соціальної адаптації, які зай-
малися б їх працевлаштуванням 
і сприяли одержанню ними жит-
ла, забезпечити надання міні-
мальних безоплатних послуг, у 
тому числі харчування, мож-
ливість набути професію, закрі-
питись у трудовому колективі; 
(3) відкривати спеціальні будин-
ки-інтернати для хворих і пре-
старілих, які звільнилися з місць 
позбавлення волі, не мають ро-
динних зв’язків і можливості вла-
штувати свій побут, одержати 
житло, всіляко заохочувати 
участь у цьому благодійних, 
релігійних та інших організацій, 
окремих громадян, а також під-
тримувати створення відповідних 
громадських формувань.

Завдання, визначені в назва-
ному правовому документі в по-
дальшому були додатково за-
кріплені в низці загальнодержав-
них програм боротьби зі злочин-
ністю. Так, у Державній програмі 
боротьби зі злочинністю 1993 р. 
[14; 1993. – № 117-118. – 5 серп.] 
передбачалося розробити кон-
цепцію участі виконкомів місце-
вих рад і місцевих державних ад-
міністрацій, підприємств, органі-
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зацій та установ у вирішенні пи-
тань розміщення засуджених, 
створення для них необхідних ко-
мунально-побутових умов, їх 
працевлаштування і створення 
приютів для осіб, які потребують 
соціального захисту. Цей захід 
необхідно було виконати МВС 
України, виконкомам місцевих 
рад і місцевим державним ад-
міністраціям у 1994 р. Додатково 
Програмою приведення умов 
тримання засуджених, які відбу-
вають покарання у місцях поз-
бавлення волі, а також осіб, які 
тримаються у слідчих ізоляторах 
і лікувально-трудових профілак-
торіях відповідно до міжнародних 
стандартів у 1994–1995 рр. було 
заплановано створити в облас-
них центрах, промислових містах 
і районах центри соціальної реа-
білітації осіб, які повернулися з 
місць позбавлення волі [16].

У Комплексній цільовій про-
грамі боротьби зі злочинністю на 
1996–2000 роки [17] передбача-
лися підготовка регіональних уз-
годжених програм спільних дій 
щодо забезпечення працевла-
штування засуджених і сприяння 
особам, які повернулися з місць 
позбавлення волі, в їх адаптації 
й вирішенні соціально-побутових 
проблем (п. 65). Виконання цього 
заходу покладалося на Раду 
міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцеві державні адмініст-
рації, МВС України й Мінпраці Ук-
раїни (строк виконання – листо-

пад 1996 р.).
Третім подібним документом 

– Комплексною програмою про-
філактики злочинності на 2001-
2005 роки [11; 2000. – № 52. – 
Ст. 2258] − Державному депар-
таменту України з питань вико-
нання покарань, Мінпраці Украї-
ни й Держкоммолодьспорттуриз-
му України доручалось у 2001 р. 
розробити проект Державної про-
грами соціальної адаптації осіб, 
які звільняються з місць позбав-
лення волі (п. 5), постійно вжива-
ти заходів з їх працевлаштуван-
ня, сприяти їх адаптації  й 
розв’язанню соціально-побуто-
вих проблем (п. 85).

Розробленню проекту вказа-
ної Програми передувало прий-
няття Закону України від 10 лип-
ня 2003 р. за № 1104–IV «Про 
соціальну адаптацію осіб, які від-
бували покарання у виді обме-
ження волі або позбавлення волі 
на певний строк» [11; 2003. – 
№ 32. – Ст. 1681]. Закон визна-
чив умови й порядок надання со-
ціальної допомоги особам, які 
відбували покарання, а також за-
сади участі в їх соціальній адап-
тації органів виконавчої влади й 
органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, органі-
зацій та об’єднань громадян. 
Сфера дії цього Закону поширю-
валася на осіб, які відбували по-
карання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний 
строк, а також на звільнених від 
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подальшого відбування зазначе-
них видів покарань за хворобою, 
на підставі Закону України про 
амністію чи акта помилування, на 
звільнених умовно-достроково 
від відбування покарання, яким 
замінена невідбута частина по-
карання більш м’яким, на звіль-
нених від відбування покарання 
вагітних жінок і жінок, які мали ді-
тей віком до 3–х років.

У зв’язку з прийняттям цього 
Закону були внесені відповідні 
зміни й до інших законодавчих 
актів [11; 2005. – № 51. – Ст. 3176], 
зокрема, до Житлового кодексу 
УРСР, Законів України «Про міс-
цеве самоврядування», «Про 
місцеві державні адміністрації», 
«Про освіту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про органи і 
служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для не-
повнолітніх», «Про соціальну ро-
боту з дітьми та молоддю», спря-
мованих на розширення кола 
суб’єктів соціального патронажу 
й удосконалення правового ста-
тусу осіб, які відбували покаран-
ня у виді обмеження волі або поз-
бавлення волі на певний строк. 
Наприклад:

– житловий кодекс УРСР 
було доповнено положенням про 
те, що для тимчасового прожи-
вання осіб, які відбували пока-
рання у виді обмеження волі чи 
позбавлення волі на певний 
строк і потребують поліпшення 
житлових умов або жила площа 

яких тимчасово заселена і яким 
повернути колишнє жиле при-
міщення немає можливості, а та-
кож осіб, які потребують медич-
ної допомоги у зв’язку із захво-
рюванням на туберкульоз, вико-
ристовуються спеціальні гурто-
житки;

– кримінальна міліція у спра-
вах дітей відповідно до законо-
давства повинна вживати заходи 
соціального патронажу щодо не-
повнолітніх, які відбували пока-
рання у виді позбавлення волі на 
певний строк; вести облік непов-
нолітніх правопорушників, які 
потребують медичної допомоги, 
в тому числі звільнених зі спе-
ціальних виховних установ, з ме-
тою проведення профілактичної 
роботи, інформувати відповідні 
служби у справах неповнолітніх 
стосовно цих осіб;

– заходи соціальної реабілі-
тації, передбачені Законом Украї-
ни «Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю», мають теж 
стосуватися неповнолітніх, які 
відбували покарання у виді поз-
бавлення волі на певний строк, і 
молоді, яка відбувала покарання 
у виді обмеження волі або поз-
бавлення волі на певний строк;

– на місцеві органи виконав-
чої влади й органи місцевого са-
моврядування покладалося здій-
снення соціального патронажу 
щодо осіб, які відбували покаран-
ня у виді позбавлення волі на 
певний строк, а також вирішення 
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питань, пов’язаних з наданням 
цим особам можливості здобува-
ти загальну середню освіту.

У 2004 р. (замість 2001 р., як 
уже вказувалось) була прийнята 
Державна програма соціальної 
адаптації осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, на 2004–2006 
роки [11; 2004. – № 35. – Ст. 2344]. 
У ній зазначалось, що здійсню-
вані в державі заходи, поки що є 
малоефективними, вони не за-
безпечують належної допомоги 
із соціальної адаптації, у зв’язку 
з чим виникла потреба в розроб-
ленні додаткових заходів щодо 
посилення боротьби з рецидив-
ною злочинністю, активізації за-
побіжних заходів, надання рані-
ше судимим гарантій стосовно їх 
адаптації до сучасних умов жит-
тєдіяльності в суспільстві, залу-
чення їх до суспільно корисної 
праці, створення системи ресо-
ціалізації. Програма містила 14 
пунктів додаткових заходів, вико-
нання яких було покладено на 
Державний департамент України 
з питань виконання покарань, 
Міністерство у справах сім’ї, ді-
тей та молоді, Мінпраці, МВС, 
МОЗ України, на інші центральні 
органи влади й управління, міс-
цеві органи виконавчої влади й 
органи місцевого самоврядуван-
ня.

Заходи Комплексної програ-
ми профілактики правопорушень 
на 2007–2009 роки [11; 2006. – 
№ 51. – Ст. 3418] були спрямо-

вані на вдосконалення роботи із 
соціальної адаптації осіб, звіль-
нених з місць позбавлення волі. 
Наприклад, Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, облас-
ним, Київській і Сімферопільській 
міським держадміністраціям, Де-
ржавному департаменту України 
з питань виконання покарань, 
Мінпраці та Мінсім’ямолодьспорту 
доручалося сприяти таким осо-
бам в оформленні документів, 
потрібних для вирішення со-
ціальних питань, активізувати ро-
боту спостережних комісій з на-
дання їм допомоги в соціальній 
адаптації (п. 9). У рамках вико-
нання цієї Програми було прий-
нято також План заходів щодо 
забезпечення соціальної адапта-
ції осіб, які відбували покарання 
у виді позбавлення волі, на пе-
ріод до 2009 року [4; 2008. – 
№ 35. – Ст. 218], що передбачав 
ще 10 пунктів додаткових за-
ходів, виконання яких було пок-
ладено переважно на тих же 
суб’єктів, які виконували Держав-
ну програму соціальної адаптації 
осіб, звільнених з місць позбав-
лення волі, на 2004–2006 роки.

Подальше вдосконалення 
законодавства стосовно соціаль-
ної адаптації осіб, які відбувають 
чи відбули покарання у місцях 
позбавлення волі, пов’язано з 
прийняттям ще одного документа 
загальнодержавного рівня – Кон-
цепції соціальної адаптації осіб, 
які відбували покарання у виді 
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позбавлення волі на певний 
строк [11; 2008. – № 84. – 
Ст. 2830]. У ній пропонується 3 
різних варіанти подальшого 
розв’язання проблем соціальної 
адаптації осіб, які відбували по-
карання у виді позбавлення волі. 
Перший – це вдосконалення ро-
боти із соціальної адаптації звіль-
нених осіб на місцевому рівні з 
урахуванням фінансових можли-
востей і потреб регіонів. У разі 
застосування такого варіанту міс-
цевим органам виконавчої влади 
й органам місцевого самовряду-
вання належить виділяти кошти 
з місцевих бюджетів на виконан-
ня відповідних програм і планів 
заходів. Цей варіант, з точки зору 
розробників Концепції, є неефек-
тивним з огляду на те, що пріо-
ритетними в регіонах вважають-
ся, як правило, питання соціаль-
ного захисту інших незахищених 
верств населення, зокрема, без-
притульних дітей, громадян по-
хилого віку й інвалідів.

Другий варіант передбачає 
залучення до розв’язання вказа-
ної проблеми недержавних ор-
ганізацій. Він ніби-то є перспек-
тивним, оскільки такі організації 
більш динамічні, мобільні, мають 
змогу залучати благодійні кошти, 
міжнародні гранти, спонсорську 
допомогу, що зменшує витрати з 
місцевих бюджетів. Але далеко 
не всі недержавні організації не 
виявляють бажання провадити 
діяльність, пов’язану із соціаль-

ною адаптацією звільнених осіб, 
через брак належної підтримки з 
боку держави, недостатність 
коштів, небезпеку для життя і 
здоров’я їх працівників, недоско-
налість відповідних державних та 
регіональних програм і законо-
давства.

Розробники Концепції вказу-
ють, що застосування першого і 
другого варіантів окремо не 
дасть вагомих результатів, у 
зв’язку з чим оптимальним варіан-
том вважають об’єднання зусиль 
центральних і місцевих органів 
виконавчої влади й органів міс-
цевого самоврядування з метою 
забезпечення соціальної адапта-
ції цих осіб із залученням неде-
ржавних організацій. Це, на їх 
думку, дасть змогу вивчити між-
народний досвід у цій сфері, 
створити умови для соціальної 
адаптації таких осіб, частково ви-
рішити питання фінансування, 
визначити конкретну потребу в 
указаній роботі на підставі офіцій-
них статистичних даних, підви-
щити рівень якості соціальних 
послуг звільненим. Реалізацію 
вказаної Концепції слід здійсню-
вати шляхом розроблення окре-
мого плану заходів.

Зазначимо, що розпоряд-
женням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 1 липня 2009 р., № 740-р 
План по реалізації Концепції до 
2015 р. вже затверджено [14; 
2009. – № 123. – 11 лип.]. Він пе-
редбачає 23 пункти різних за-
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ходів, здійснення яких покладено 
на центральні й місцеві органи 
влади й управління за участю 
Національної академії правових 
наук України, громадських, 
релігійних і благодійних органі-
зацій.

Одним з перших заходів 
цього Плану є розроблення за-
конопроекту про внесення змін 
до Закону України «Про соціаль-
ну адаптацію осіб, які відбували 
покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний 
строк» з удосконалення соціаль-
ного супроводу й соціального 
патронажу названих осіб, зокре-
ма, окреслення основних за-
вдань учасників процесу соціаль-
ної адаптації й визначення орга-
ну, що буде його координувати. 
На сьогоднішній день цей захід 
уже виконано: 17 березня 2011 р. 
прийнято Закон України «Про со-
ціальну адаптацію осіб, які від-
бувають чи відбули покарання у 
виді обмеження волі або позбав-
лення волі на певний строк» [11; 
2011. – № 28. – Ст. 1154], у 
зв’язку з чим Закон України від 
10 липня 2003 р., № 1104-IV 
втратив чинність.

У новому Законі: (а) частко-
во змінені поняття «соціальна 
адаптація» й «соціальний патро-
наж»; (б) названі основні принци-
пи здійснення соціального пат-
ронажу, гарантії реалізації прав 
звільнених осіб; (в) установлено, 
що спеціалізованими установа-

ми для звільнених осіб є центри 
соціальної адаптації і спеціальні 
будинки-інтернати; (г) розшире-
но перелік суб’єктів соціального 
патронажу, вказані їх повнова-
ження; (д) встановлено, що за-
гальна координація соціального 
патронажу звільнених осіб віком 
до 35 років включно покладаєть-
ся на центральний орган вико-
навчої влади у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту, а після 35 років 
– на центральний орган виконав-
чої влади в царині праці й со-
ціальної політики.

До суб’єктів соціального пат-
ронажу разом із центральними 
органами виконавчої влади За-
кон відносить місцеві органи ви-
конавчої влади й органи місце-
вого самоврядування, органи 
праці й соціального захисту, де-
ржавну службу зайнятості, орга-
ни, що провадять соціальну ро-
боту із сім’ями, дітьми й молод-
дю, органи внутрішніх справ, ор-
гани з питань громадянства та 
реєстрації фізичних осіб, органи 
охорони здоров’я, підприємства, 
установи, організації, які не зна-
ходяться в державній власності, 
об’єднання громадян і фізичних 
осіб. У цілому ж можна вважати, 
що названий Закон є своєрідним 
логічним завершенням процесу 
становлення законодавства про 
соціальну адаптацію осіб, які від-
бувають чи відбули покарання у 
місцях позбавлення волі, хоча 
він теж не є ідеальним.
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Окрім розглянутих загально-

державних нормативно-право-
вих документів певна низка нор-
мативних актів, що стосуються 
проблем соціальної адаптації, 
прийнята й на рівні міністерств і 
відомств. Приміром, затверд-
жені: Типове положення про 
центр соціальної адаптації осіб, 
звільнених з місць позбавлення 
волі [11; 2006. – № 17. – Ст. 1277], 
Типове положення про спеціаль-
ний будинок-інтернат [11; 2011. 
– № 96. – Ст. 3507], Порядок 
взаємодії кримінально-виконав-
чої інспекції і центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
щодо забезпечення соціального 
супроводу і контролю за поведін-
кою дітей та молоді, які засуд-
жені до покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі, звільнені 
від відбування покарання з вип-
робуванням або умовно-достро-
ково [11; 2008. – № 95. – Ст. 3153], 
Порядок взаємодії установ вико-
нання покарань та суб’єктів со-
ціального патронажу під час під-
готовки до звільнення осіб, які 
відбувають покарання у виді об-
меження волі або позбавлення 
волі на певний строк [11; 2012. 
– № 28. – Ст. 1066] та ін.

До вказаного треба додати, 
що у 2005 р. було також прийня-
то Закон України «Про основи 
соціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних дітей» 
[11; 2005. – № 25. – Ст. 1412], 
який у 2010 р. було викладено в 

новій редакції [11; 2011. – № 3. 
– Ст. 161] і сфера дії якого в пев-
ній частині поширюється й на 
осіб, які відбули покарання в міс-
цях позбавлення волі. На реалі-
зацію цього Закону теж прийнято 
відповідну підзаконну норматив-
ну базу і навіть створено Раду з 
питань соціального захисту без-
домних осіб та осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі [11; 2010. 
– № 50. – Ст. 1651], як постійно 
діючий дорадчий орган Кабінету 
Міністрів України для вивчення 
проблемних питань, пов’язаних 
з реалізацією державної політики 
у сфері соціального захисту вка-
заних осіб.

У зв’язку з викладеним у 
Концепції реалізації державної 
політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 
2015 року [11; 2011. – № 93. – 
Ст. 3389] пропонується пробле-
ми організації профілактики пра-
вопорушень розв’язати в тому 
числі і шляхом формування сис-
теми реінтеграції бездомних осіб 
та безпритульних дітей і соціаль-
ної адаптації осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі.

Таким чином, можна ствер-
джувати, що відповідна норма-
тивна база для супроводу про-
цесу соціальної адаптації осіб, 
які відбувають чи відбули пока-
рання в місцях позбавлення волі, 
створена і спрямована на покра-
щання правового статусу цих 
осіб. Безумовно, вона недоско-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2013/124

нала й потребує подальшого роз-
витку. До того ж існує низка про-
блем з розроблення й виконання 
заходів із соціальної адаптації 

зазначених осіб щодо їх ефек-
тивності, що повинно стати пред-
метом подальших наукових до-
сліджень.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, 
КОТОРЫЕ ОТБЫВАЮТ ИЛИ ОТБЫЛИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ ЛИБО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

Лысодед А. В.
В статье рассматривается развитие законодательства о социальной адап-

тации лиц, которые отбывают или отбыли наказание в виде ограничения свободы 
либо лишения свободы на определенный срок, в период 1991–2012 гг. и анализи-
руются меры, направленные на усовершенствование этого процесса.

Ключевые слова: социальная адаптация, концепция социальной адаптации, 
социальный патронаж, субъекты социального патронажа.
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LEGAL REGULATION OF SOCIAL ADAPTATION PROCESS OF PERSONS WHO 
ARE SERVING OR HAVE ALREADY COMPLETED THEIR SENTENCES IN THE 

FORM OF RESTRAINT OR DEPRIVATION OF FREEDOM FOR A SPECIFIED TIME
Lysodyed O. V.

In the article the evolution of legislation regulating social adaptation of persons 
who are serving or have already completed their sentences in the form of restraint or 
deprivation of freedom for a specified time for a period of 1991 – 2012 is considered and 
measures directed at improvement of this process are analyzed.

Key words: social adaptation, conception of social adaptation, social patronage, 
subjects of social patronage.
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