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Шановний пане Ярославе!
Міністерство юстиції України в межах компетенції розглянуло Ваш
інформаційний запит від 02 серпня 2020 року щодо надання роз’яснень деяких
положень кримінально-виконавчого законодавства та повідомляє.
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, 4 розділу I Порядку організації
надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року № 3233/5,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за
№ 1280/31148 (зі змінами) (далі – Порядок), 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.
З метою 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 будьяких видів SIM-карт з програмно заблокованими камерами.
У структурних дільницях установ, де передбачено тримання засуджених у
приміщеннях камерного типу, для надання засудженим доступу до Інтернету,
користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв’язку через
Інтернет у відокремлених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця.
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За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та
відправлення онлайн-звернень за допомогою планшету таким засудженим
надається безпосередньо в камері.
Разом з тим абзацом дванадцятим частини першої статті 107 КВК України
визначено, що засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі,
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.
Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу XII Правил внутрішнього
розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за № 1010/32462 (зі
змінами) (далі – Правила), планшетний комп’ютер без можливості апаратної
підтримки будь-яких видів SIM-карт, що надійшов у посилці (передачі) чи
бандеролі на ім’я засудженого, видається йому після програмного блокування
камер.
Частиною сьомою статті 102 КВК України передбачено, що 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
(далі – Перелік).
Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого розділу ІІ та примітки 9 Переліку
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 з програмно
заблокованими камерами (1 шт.).
Програмне блокування (розблокування) камер планшетного комп’ютера
здійснює посадова особа відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку
та інформатизації, яка відповідно до розподілу функціональних обов’язків
організовує роботу з питань доступу засуджених до Інтернету.
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Персональні дані, вказані у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду звернення згідно із
законодавством.

