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Шановна пані Галанджовська!

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло Ваш 

інформаційний запит від 07.05.2020, який надійшов на електронну пошту 

Міністерства юстиції України, щодо надання роз’яснень деяких положень 

законодавства, та повідомляється таке. 
Частиною восьмою статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України 

(далі – КВК України) визначено, що порядок організації побачень, телефонних 

розмов, користування мережею Інтернет встановлюється Міністерством 

юстиції України.
Так, зокрема, згідно з пунктами 1, 2 розділу I Порядку організації надання 

засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року № 3233/5, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за 

№ 1280/31148 (із змінами), для надання засудженим можливості доступу до 

глобальної мережі Інтернет адміністрація установи виконання покарань чи 

слідчого ізолятора забезпечує оптимальний спосіб підключення установи до 

провайдера, який надає послуги доступу до Інтернету.
Для організації надання засудженим послуг доступу до Інтернету у 

відокремлених приміщеннях житлової зони поза межами локальних дільниць 

відділень соціально-психологічної служби у місці, доступному для відвідування 

усіма засудженими установи, або у комп’ютерному класі загальноосвітнього 

навчального закладу установи обладнується інтернет-клас.
Для надання засудженим можливості користуватися послугою доступу до 

Інтернету та відправляти онлайн-звернення допускається використання 

спеціалізованих технічних пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, 
а також планшетного комп’ютера без можливості апаратної підтримки будь-
яких видів SIM-карт.

Разом з тим абзацом дванадцятим частини першої статті 107 КВК України 

визначено, що засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, 
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мають право в порядку, встановленому цим Кодексом і нормативно-правовими 

актами Міністерства юстиції України, придбавати, користуватися і зберігати 

предмети першої потреби, періодичні видання, літературу, продукти 

харчування.
Згідно з частиною сьомою статті 102 КВК України перелік і кількість 

предметів і речей, які засуджені можуть мати при собі, визначається 

нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.
Так, перелік продуктів харчування, виробів і речовин, які засуджені 

можуть отримувати в посилках (передачах), купувати в крамницях установ 

виконання покарань та зберігати при собі визначений додатком 5 до Правил 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за 

№ 1010/32462 (із змінами).
Згідно з абзацом дев’ятнадцятим розділу ІІ цього додатку засуджені 

можуть отримувати в посилках (передачах), купувати в крамницях установ 

виконання покарань та зберігати при собі планшетний комп’ютер без 

можливості апаратної підтримки будь-яких видів SIM-карт (1-шт.).
При цьому інформуємо, що враховуючи наявність правової колізії та з 

метою більш чіткого врегулювання питань щодо отримання засудженими в 

посилках (передачах) та зберігання при собі планшетних комп’ютерів, 
Міністерством юстиції України на даний час розглядається питання про 

внесення відповідних змін до Правил внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

28 серпня 2018 року № 2823/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

05 вересня 2018 року за № 1010/32462 (зі змінами).
Інформуємо, що персональні дані, зазначені у запиті, захищаються та 

обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» з метою розгляду запиту згідно із 

законодавством.  

З повагою

Заступник Міністра                                                                 Олена ВИСОЦЬКА

Ірина Яременко 481 05 76ко


