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Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит від 21.06.2021, 

зареєстрований у Мін’юсті 22.06.2021 за № ПІ-С-2673, щодо надання 

роз’яснень деяких положень законодавства та в межах компетенції 
повідомляється таке. 

Згідно з частинами першою та другою статті 151 Кримінально-
виконавчого кодексу України (далі – КВК України) засуджені, які відбувають 

покарання у виді довічного позбавлення волі, розміщуються в приміщеннях 

камерного типу, як правило, по дві особи і носять одяг спеціального зразка. За 

заявою засудженого та в інших необхідних випадках з метою захисту 

засудженого від можливих посягань на його життя з боку інших засуджених чи 

запобігання вчиненню ним злочину або при наявності медичного висновку за 

постановою начальника колонії його можуть тримати в одиночній камері.
На осіб, які відбувають довічне позбавлення волі, поширюються права і 

обов’язки засуджених до позбавлення волі, передбачені статтею 107 цього 

Кодексу.
Разом з цим розділом XXXIII 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) (далі – Правила), визначено 

особливості тримання засуджених до довічного позбавлення волі.
Так, абзацами першим, одинадцятим та дванадцятим розділу XXXIII 

Правил передбачено, що відповідно до статті 150 КВК України чоловіки, 
засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, відбувають 

покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки та відповідних 

ізольованих секторах максимального рівня безпеки. Засуджені до довічного 

позбавлення волі тримаються окремо від інших засуджених та осіб, узятих під 

варту, в окремих камерах залежно від жилої площі, психологічної сумісності 
проживання за визначенням адміністрації установи виконання покарань.
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З метою забезпечення безпеки персоналу установ виконання покарань та 

засуджених, попередження вчинення з їхнього боку кримінальних  

правопорушень засуджені до довічного позбавлення волі, схильні до втечі, 
нападу на адміністрацію установи виконання покарань та захоплення 

заручників, можуть переводитися до інших камер з обов'язковим врахуванням 

психологічної сумісності засуджених.
Чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, розміщують у 

камерах з дотриманням вимог роздільного тримання, передбачених статтею 

92 КВК України.
Згідно з частиною шостою статті 151 КВК України при сумлінній 

поведінці і ставленні до праці після відбуття п’яти років строку покарання 

засудженому може бути дозволено - брати участь у групових заходах 

освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру.
Статтею 123 КВК України визначено, що соціально-виховна робота – 

цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та 

інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації 
засуджених. Соціально-виховна робота спрямована на формування та 

закріплення в засуджених прагнення до заняття суспільно корисною 

діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших 

прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і 
культурного рівнів.

Стимулювання правослухняної поведінки засуджених здійснюється за 

допомогою програм диференційованого виховного впливу з урахуванням їхньої 
поведінки, психічного стану і ступеня соціальної занедбаності.

Програми диференційованого виховного впливу на засуджених повинні 
враховувати можливості виховної функції режиму відбування покарання, 
загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, заходів заохочення і 
стягнення, які застосовуються до осіб, позбавлених волі, самодіяльних 

організацій засуджених, громадських, благодійних і релігійних організацій, а 

також залучення засуджених до самовиховання.
Положення про програми диференційованого виховного впливу 

затвердженні наказом Міністерства юстиції України від 16 травня 2016 року 

№ 1418/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 травня 2016 року 

за № 727/28857.

Програми диференційованого виховного впливу на засуджених 

реалізуються, зокрема з питань отримання засудженими освіти, розвитку 

творчості, залучення до фізкультури та спорту, духовного відродження, 
позбавлення від наркотичної та алкогольної залежностей тощо.

Участь засуджених у реалізації зазначених програм приймається до уваги 

при визначенні їх ступеня виправлення.
Згідно з частиною другою статті 124 КВК України соціально-виховна 

робота із засудженими організовується в індивідуальних, групових і масових 

формах на основі психолого-педагогічних принципів і методів.
Відповідно до пункту 17 розділу ІІІ Положення про відділення соціально-

психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
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від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395 (далі – наказ № 2300/5), 

начальник відділення соціально-психологічної служби зобов’язаний 

організовувати та проводити серед засуджених просвітницькі, культурно-
масові, фізкультурно-оздоровчі та інші заходи, які забезпечують їх зайнятість у 

вільний час.
Розділом IV Положення про самодіяльні організації засуджених до 

позбавлення волі, затвердженого наказом № 2300/5, передбачено, що для участі 
засуджених у вирішенні питань, пов’язаних з організацією їх побуту, дозвілля, 
навчання, праці тощо, створюються такі самодіяльні секції засуджених 

установи та відділень: санітарно-побутова; освітня; фізкультурно-спортивна; 
художньої самодіяльності; художньо-прикладної творчості; бібліотечна 

(літературна); духовно-просвітницька; виробнича; інші секції.
Згідно з пунктами 1, 2 розділу V зазначеного Положення прийняття до 

самодіяльних організацій здійснюється на підставі письмової заяви 

засудженого, яка подається до ради колективу засуджених. Після прийняття 

засудженого в члени самодіяльної організації він включається до складу секції, 
у якій бажає працювати. Його заява зберігається в особовій справі, про що 

робиться відповідний запис у розділі VIII Щоденника індивідуальної роботи із 

засудженим, наведеного в додатку 1 до Положення про відділення соціально-
психологічної служби, затвердженого наказом № 2300/5.

Засуджені, які визнані злісними порушниками установленого порядку 

відбування покарання, рішенням відповідної ради колективу виключаються зі 
складу самодіяльних організацій.

Заступник Міністра                                                                 Олена ВИСОЦЬКА

Ірина Яременко 4810576__________________________________________________________________
Персональні дані, вказані у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України 

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


