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Шановна пані Галанджовська!

Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло Ваш 

інформаційний запит від 22.05.2020, який надійшов на електронну пошту 

Міністерства юстиції України, щодо надання роз’яснень деяких положень 

законодавства, та повідомляється таке. 
Відповідно до статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України  

адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні, електронні й 

інші технічні засоби для попередження втеч та інших злочинів, порушень 

встановленого законодавством порядку відбування покарання, отримання 

необхідної інформації про поведінку засуджених. Адміністрація колонії 
зобов’язана повідомити засуджених про застосування технічних засобів 

нагляду і контролю. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок 

їх використання визначаються нормативно-правовими актами Міністерства 

юстиції України.
Згідно з пунктом 8 розділу V Порядку використання технічних засобів 

нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-
виконавчої служби України (далі – Порядок), затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2025/5, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за 

№ 766/32218 (із змінами), відеокамери у виправних/виховних колоніях 

встановлюються:
у внутрішній та зовнішній заборонених зонах;
на КПП з пропуску людей і транспорту, КПП між житловою та 

виробничою зонами;
в місцях несення служби персоналом;
на території та об’єктах житлової й виробничої зон;
у коридорах кімнат проведення тривалих побачень;
у приміщенні для проведення короткострокових побачень;
біля входу та у коридорах, на сходових клітках, у службових та підсобних 
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приміщеннях структурних дільниць та секторів, у камерах ДІЗО/К/ПКТ(ОК), 
секторів максимального рівня безпеки та прогулянкових двориках;

у жилих приміщеннях та камерах дільниці посиленого контролю;
між зовнішніми та внутрішніми дверима кімнат для проведення тривалих 

побачень із засудженими до довічного позбавлення волі;
по огорожі дільниці соціальної реабілітації та дільниці соціальної 

адаптації;
у кімнатах прийому та видачі посилок і передач;
у приміщеннях чергової частини, чергової варти та центру спостереження;
у спеціальному транспорті для перевезення засуджених.
Разом з тим, пунктом 8 розділу VIІ Порядку визначено, що забороняється 

використання відеокамер та портативних відеореєстраторів:
у лазнях, роздягальнях, душових і туалетних кімнатах;
у приміщеннях (камерах), у яких проводяться медичні обстеження (огляди) 

ув’язнених та засуджених, особистий обшук з роздяганням;
у кімнатах проведення тривалих побачень;
у кімнатах будинків дитини при виправних колоніях, де проводиться 

годування дітей до трьох років.
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


