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Департаментом в межах компетенції опрацьовано Ваш запит щодо 
надання інформації від 06.01.2022 стосовно права засуджених та осіб, узятих 
під варту, на проведення страйку та створення профспілкових організацій. 

У зв'язку з цим, повідомляємо наступне. 
Відповідно до ч. 2 ст. 7 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі -

КВК України) засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, 
передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених цим 
Кодексом, законами України і встановлених вироком суду. 

Праця засуджених до позбавлення волі регулюється чинним 
законодавством України, зокрема КВК України (ст. ст. 118-122) та Кодексом 
законів про працю України, і є одним із основних засобів виправлення та 
ресоціалізації даної категорії осіб. 

Ст. 44 Конституції України визначено, що ті, хто працює, мають право на 
страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98-ВР страйк 
це - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками 
(невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, 
установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення 
колективного трудового спору (конфлікту). 

Статтею 118 КВК України регламентовано порядок залучення 
засуджених до суспільно корисної праці. Разом з тим ч. 4 вищезазначеної статті 
частково обмежує дію ст. 44 Конституції України та встановлює, що засуджені 
не мають права припиняти роботу з метою вирішення трудових та інших 
конфліктів. 



У свою чергу право громадян на участь у професійних спілках з метою 
захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів гарантовано у 
ч. 2 ст. 36 Конституції України. 

Відповідно до Закону України від 15.09.1999 № 1045-ХІУ «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійна спілка 
(профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує 
громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) 
діяльності (навчання). 

Статтею 107 КВК України, яка визначає права і обов'язки засуджених до 
позбавлення волі, передбачено, що засуджені, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі, мають право брати участь у роботі самодіяльних організацій 
та гуртків соціально корисної спрямованості, займатися фізичною культурою і 
спортом. Чинним кримінально-виконавчим законодавством України не 
передбачено членство та участь засуджених у громадських організаціях. 

Особи, засуджені до обмеження волі, відбувають покарання у виправних 
центрах. Варто зауважити, що згідно з ст. 66 КВК України засуджені, які 
відбувають покарання у виді обмеження волі, можуть створювати самодіяльні 
організації засуджених і брати участь в їх роботі. Разом з тим, у виправних 
центрах забороняється діяльність політичних партій та профспілок. 

Відповідно до ст. 9 Закону України від 30.06.1993 № 3352-ХІІ «Про 
попереднє ув'язнення» право осіб, взятих під варту, на страйк, членство та 
участь у діяльності самодіяльних та громадських організацій не передбачено. 
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